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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (A.M.P.A.) 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA - ESCALDES-ENGORDANY 

Benvolguts Pares i Mares, 

Ara que el vostre fill/a comença el curs escolar, ens dirigim a vosaltres, per a explicar-vos qui som i que fem. Com el 
seu nom indica, l’A.M.P.A. és l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Sagrada Família d’Escaldes-
Engordany. És a dir, som la representació de tots els pares, mares o tutors d’alumnes del col·legi. 

L’A.M.P.A. es representa en una Junta Directiva, que està integrada per pares voluntaris, un representant dels 
professors i la Direcció del Col·legi, que desinteressadament ens reunim periòdicament per tractar temes que poden 
ajudar la relació família i escola, i a la millor convivència dels fills i filles. 

L’A.M.P.A. es reuneix igualment anualment en una Assemblea General Ordinària amb tots els pares d’alumnes del 
col·legi, per informar de les activitats de l’Associació del darrer any, explicar els projectes nous, aprovar els comptes, 
elegir una nova Junta Directiva si s’escau, i sobretot, escoltar els pares que hi assisteixen per millorar o ampliar els 
serveis.  

L’A.M.P.A. està organitzada per comissions: Comissió de comunicació | Comissió de Festes tradicionals | Comissió de 
Belluga’t amb l’AMPA | Comissió d’educació | Comissió de XJT (xerrades, jornades  i tallers) | Comissió de serveis 
(acollida matinal, activitats extra-escolars, venda de roba esportiva, ...) on també podeu participar. Entreu a la web de 
l’AMPA per a més informació: http://www.ampasafaesc.wordpress.com. 

També disposem d’un Banc de Pares i Mares que per tasques concretes col·laboren, com per exemple: ajudar a tallar 
les castanyes per la posterior celebració de la Castanyada, etc. Si us voleu apuntar, només cal que envieu un correu 
electrònic a bpm.ampasafaesc@gmail.com indicant: Nom i cognoms (pare/mare/tutor) | correu electrònic de contacte 
| telèfon de contacte | classe on van els fills (funcionem a través de whatsapp). 

 

Per estar al corrent de les activitats, només cal que agregueu:  

@ampasafaesc @ampasafaescaldes  www. ampasafaesc.wordpress.com 

correu de contacte: ampasafa@andorra.ad 

 

Per a ser soci de l’A.M.P.A. cal omplir la butlleta que hi ha al darrere. La quota és de 25,00.- € anuals per família. Les 
famílies que no hi vulguin adherir-se, no podran beneficiar-se de les subvencions que es fan als associats (excursions, 
venda de roba esportiva i qualsevol activitat on participa l’AMPA). 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o informació suplementària, i aprofitem l’avinentesa per a agrair-

vos la col·laboració que voleu fer per ajudar-nos a potenciar l’educació en el sentit més global dels nostres fills i filles 

i des de l’AMPA ens agradaria poder comptar amb la col·laboració de tots aquells pares i mares que creieu que podeu 

aportar de manera voluntària un cop de mà al dia a dia de l’escola. 

Us saludem molt cordialment, 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES – COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA – ESCALDES-ENGORDANY 

 

  Nova alta soci A.M.P.A. 

 

  Modificació de la domiciliació bancària. 

 

  No volem ser socis de l’A.M.P.A. 

 

Ens plau autoritzar-los fins a nova ordre (revocada per escrit) que el rebut anyal emès per 
l’A.M.P.A. a nom de l’alumne :  

 

............................................................................................................................. ...................... 

 

Sigui debitat sense previ avís, en el nostre compte bancari obert a nom de  

Sr./a........................................................................................................................................... 

Telf. de contacte ................................. 

Correu electrònic de contacte: ................................................@............................ 

COMPTE IBAN NÚM. AD __ - ____-____-____-____-____ 

 

Signatura titular compte 

 

Escaldes-Engordany,          de                         de 2018 

 

 

 

http://www.ampasafaesc.wordpress.com/

