AMPA Escola Vedruna Puigcerdà
Benvolguts pares i mares dels alumnes de l’escola Vedruna:
Per a molts de vosaltres l’any vinent és el primer any que sereu a l’escola i quan inscriviu el vostre fill se us demanarà si voleu ser de l’AMPA. No ens és possible veure-us a tots vosaltres i
és per aquesta raó que aprofitem l’ocasió per exposar-vos qui som i què fem.
La nostra associació pretén agrupar a tots els pares i mares del centre, per col·laborar amb
l’escola, i poder realitzar tot tipus d’activitats. Els nostres fons provenen bàsicament de les
quotes dels associats i de la loteria que cada any fem per Nadal .
Si bé cal esmentar que subvencionem als fills dels associats en moltes activitats i equipem juntament amb l’escola diferents espais. Aquests serien alguns dels nostres objectius i serveis :
Subvenció en els cursos de piscina i patinatge.
Subvenció en les colònies d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
Subvenció en la setmana blanca i esportiva.
Subvenció en el viatge de final de curs a 4t d’ESO.
Subvenció a les estades lingüístiques.
Subvenció colònies blanques a Annecy.
Subvenció d’activitats AEE Vedruna.
Subvenció de les activitats extraescolars del centre.
Pagament de l’autocar de la sortida lúdica de la Llar.
Organització d’activitats alternatives durant les tardes de mitja jornada, destinades a
Educació Infantil i Educació Primària .
Obsequi als alumnes de la Llar i P3, amb els seus germans, del lot fotogràfic de Nadal.
Obsequi de la revista de l’escola a tots els alumnes fills de Socis.
Participació i aportacions en festes com la castanyada, dijous gras i Sta Joaquima.
Com podeu observar organitzem i subvencionem dins de les nostres possibilitats, múltiples
activitats; i és per aquesta raó que agraïm la col·laboració i les aportacions que feu tots i
cadascun de vosaltres.
Desitgem haver-vos clarificat quins són els nostres objectius. Volem aprofitar l’ocasió per comentar-vos que cada dos anys se celebren eleccions per renovar part de la junta; us
encoratgem a formar part de la mateixa. Animeu-vos, els nostres fills s’ho mereixen.
Finalment, només ens resta acomiadar-nos, esperant que formeu part de la nostra associació i
quan ho desitgeu ens feu arribar suggeriments per poder seguir millorant la nostra tasca.
Atentament,
LA JUNTA DE L’AMPA.

