
 
Associació de Mares i Pares d'Alumnes  

de l'Institut Gabriel Ferrater 

Tel. 977 34 62 85 

 
 

Apreciades/ ts mares i  pares: 

 

Com cada any, us informem de les activitats que organitzarem des de l’AMPA 

de l’Institut Gabriel Ferrater durant el curs 2012/13 per tal que hi pugueu 

inscriure els vostres fills quan sigui el moment oportú, del qual us informarem 

més endavant. 

 

Menjador: 

Com que a partir del proper curs 2012/13, l’horari escolar serà de les 8 h a les 

14,30 h,  no podem assegurar la continuïtat del menjador i per tant us 

demanem que si teniu intenció d’utilitzar aquest servei ens ho feu saber a 

través del correu de l’AMPA : apal113@tinet.org  

Els alumnes podran quedar-se cada dia,o dies alterns, amb un cost de 7 €/dia, o 

dies esporàdics, a 7,50 €/dia. A l'inici del curs se'ls lliurarà un full 

d'inscripció. 

 

 

Activitats extraescolars previstes: 

Futbol sala (masculí i femení), bàsquet (masculí i femení),anglès (diferents 

nivells i grups de conversa), tècniques d'estudi (només un trimestre), balls i 

ritmes, repàs de totes les assignatures i  teatre. 

Totes les activitats es faran en horari extraescolar (dimarts, dimecres,dijous i 

divendres de 4 a 6), i només es portaran a terme si hi ha un mínim d’alumnes. A 

l'inici del curs se'ls lliurarà un full d’inscripció. 

 

 

Lloguer de taquilles : 

A tots els que hagueu fet el pagament  de 15 euros  juntament amb la 

matricula, se us lliurarà la clau de la taquilla assignada a la bossa dels llibres, i 

si no heu fet reserva de llibres a l’ AMPA, a l’ inici de curs. 

 

 

mailto:apal113@tinet.org


A més de tots aquest serveis, des de la Junta d’aquesta associació, volem 

aprofitar l’ocasió per demanar-vos que no deixeu de participar en les diverses 

activitats que es duen a terme a la nostra comunitat educativa, si realment 

volem que el sistema funcioni al cent per cent, ens hem d’implicar en el 

seguiment del curs acadèmic dels nostres fills ; així, és recomanable assistir a 

les reunions informatives – tant a les que es convoquen a principi de curs com a 

les que es puguin organitzar puntualment amb el corresponent tutor de cada 

grup-classe. 

També, són interessants les conferències i tallers temàtics, organitzats amb la 

col·laboració de la regidoria d’Educació . Finalment a tots els que teniu idees i 

ganes de fer alguna cosa, aquesta Junta us convida a formar-ne part i a 

col·laborar en la mesura de les vostres possibilitats. Només cal que empleneu 

les dades que us adjuntem, o bé ens truqueu al tel. 977 34 62 85 en horari de 

juny, juliol i setembre de 10 a 1. 

 

 

En______________________________________________________, 

pare/mare de l’alumne _____________________________________del 

curs ______________desitjo participar amb la Junta de l’ AMPA de l’INS 

Gabriel Ferrater. Tel__________________ 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


