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InfoAMPA  

ADÉU 2017. BENVINGUT 2018 

Sembla que era ahir quan vam començar el curs 2017-2018 i ja ha arri-

bat el Nadal. Hem començat aquest curs amb energies renovades, i és 

per això que tornem a publicar el Butlletí InfoAMPA, que resumeix les 

principals activitats de l’AMPA d’aquest trimestre. Totes aquestes acti-

vitats han comptat amb la col·laboració desinteressada de mares i pa-

res que han ajudat a fer-les possibles.  

Aviat encetarem un nou any i continuarem proposant-vos noves inicia-

tives, de les quals us anirem informant periòdicament.  

Si vols col·laborar amb nosaltres proposa’ns noves idees, fes-nos arri-

bar la teva opinió, assisteix a les reunions mensuals, o contacta amb el 

teu delegat de classe per consultar qualsevol dubte que puguis tenir. 

Aprofitem també aquest butlletí per desitjar-vos unes bones festes 

amb el dibuix que ens ha fet arribar la Paula, alumna de P5 de l’escola. 
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MOTOS DE JOGUINA 

L’AMPA CIC ha fet dona-

ció a l’escola de sis mo-

tos de joguina perquè les 

nenes i els nens més pe-

tits de l’escola passin una 

bona estona a l’hora del 

pati.  

Segur que s’ho passen 

molt bé! 

"El curs 2017-2018, hi ha més de 70 alumnes que aprofitaran els llibres que 
han donat els companys de cursos anteriors." 

Aquest curs hem creat la Comissió de Comunicació de l’AMPA. La 

nostra tasca principal és informar les famílies de l’escola de les activi-

tats que l’associació du a terme durant l’any. 

Aquesta informació us arribarà periòdicament a través dels delegats i 

delegades de curs, via cartells i presentacions que podreu consultar a 

la vitrina de la recepció de l’escola o a la pantalla del rebedor, a través 

de la web de l’AMPA (que ben aviat veureu renovada) o mitjançant 

diverses publicacions en un canal que hem creat a l’aplicació de mis-

satgeria instantània Telegram (https://t.me/AMPA_CIC). 

Si vols fer-nos arribar els teus suggeriments relacionats amb aquesta 

comissió o vols col·laborar amb nosaltres envia’ns un correu a comu-

nicacio@ampacic.cat. 

RECICLATGE DE LLIBRES 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ  

Un any més l’AMPA CIC ha gestionat 

la recollida i repartiment dels llibres 

de text que es poden reutilitzar d’un 

any per a l’altre.  

Aquest programa pretén: 

• Fomentar el respecte del mate-

rial de clase. 

• Educar els alumnes en el consum 

racional i l’estalvi ecològic. 

• Reduir la despesa económica de 

les famílies.  

Gràcies a aquesta iniciativa s’han 

recollit més de 600 llibres i aquest 

curs 2017-2018, hi ha més de 70 

alumnes que aprofitaran els llibres 

que han donat els companys de cur-

sos anteriors. L’estalvi per a les famí-

lies ha sigut de fins a 228 € per 

alumne. 

Moltes gràcies a tots els alumnes, 

professorat, mares i pares que heu 

ajudat a tirar endavant aquesta in-

ciativa! 

Has participat en el reciclatge de 

llibres de text? Explica’ns la teva 

experiencia i dóna’ns idees de cara 

al curs vinent!.  

https://t.me/AMPA_CIC
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FESTA DE LA IMMACULADA 2017 

El diumenge 17 de desembre, les famílies de l’escola hem celebrat la ja tradicional Festa de la Imma-

culada, patrona de l’escola. Aquest any més de 430 persones hem gaudit d’un matí ple d’activitats or-

ganitzades per l’AMPA i l’escola.  

El dia de festa ha començat a les 10 amb una missa a la capella de l’escola, on els alumnes de 2n d’ESO 

de guitarra han acompanyat les cançons que s’han cantat durant l’acte.  

A partir de les 11, petits i grans hem pogut participar a les diferents propostes lúdiques que hi havia 

distribuïdes pel pati i el gimnàs: inflables, tallers de tatuatges i imants, Club de Robòtica i photocall. 

Un pallasso ens ha fet passar una bona estona fent-nos figures de globos i bufant bombolles. 

La festa d’enguany ha sigut també una oportunitat per 

col·laborar en diferents iniciatives solidàries: el Mercat 

de Roba infantil de segona mà, destinat a recollir di-

ners per al viatge de final de curs de 4t d’ESO; la Guar-

diola Solidària Tots Som CIC de la Fundació Alfonsa 

Cavin; o la recollida de menjar per al Banc d’Aliments. 

Al migdia no podia faltar l’esperada rifa del pernil, que aquest any s’ha endut la familia Ibañez Abellan, 

i per acabar la festa i quan la gana ja apretava, el pica-pica ens ha ajudat a recuperar les forces. 

Esperem que hagueu gaudit molt d’aquest dia familiar a l’escola! 

Les activitats solidàries Tots 
Som CIC, el Mercat de Roba 

Infantil i la recollida d’aliments 
han tingut un paper destacat. 
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Alguns moments de la Festa de la Immaculada 2017 

Podeu veure aquestes i moltes altres fotos a la nostra web ampacic.cat 
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A més, cada clase té assignat un delegat o delegada, amb 

qui podeu contactar si ho creieu convenient.  

L’esquema que veieu a la dreta resumeix les funcions prin-

cipals dels delegats de classe. 

Des de l’AMPA facilitem que els pares i les mares puguin opinar 

sobre el funcionament quotidià de l’escola, actuant com a canal 

de comunicació amb l’escola.  

Així mateix, contribuïm en la millora d’aspectes que afecten a 

l’educació i benestar dels nostres fills i filles.  

No dubteu en fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments i 

preocupacions. 

La composició actual de l’AMPA és: 

QUÈ ÉS L’AMPA? 

President Oriol Rovellat 

Sots presidenta Begoña Pérez 

Tresorera  Montserrat Llesuy 

Secretària Beatriz Carmona 

Sots secretària Ma Rosario Peran 

Rafel Gràcia Gemma Calvo Sergi Ferreiro 

Cristina Flamerich Helena Serra Teresa Pérez 

Laura Rodríguez Alicia Ruiz Lourdes Rosendo 

 Tania Rodríguez-Martos  

P3 Ramon Sans 4t EP B Beatriz Mouriño 2n ESO A Marta Padial 

P4 Elisabet Aparicio 5è EP A Josep Maria Puigdevall 2n ESO B Montse Martín 

P5 Ángela Rodríguez 5è EP B Imma Salmerón 3r ESO  A Ernestina Gil 

1r EP Sergi Ferreiro 6è EP A Carme Melgarejo 3r ESO  B Núria Piñol 

2n EP María José Ramírez 6è EP B David Gaston 4t ESO A Sandra Périz 

3r EP Eva Verdugo 1r ESO A Marta Guillamon 4t ESO B Vacant 

4t EP A Maria Puig 1r ESO B Mireia Colomer   

QUI SÓN ELS DELEGATS/DES EL CURS 2017-2018? 

CANALS DE COMUNICACIÓ DE L’AMPA 

Us recordem que podeu informar-vos de les acti-

vitats de l’AMPA mitjançant: 

• Grups de WhatsApp’s de classe, on els dele-

gats/des de cada curs comparteixen informa-

ció de l’AMPA. 

• Web: http://ampacic.cat/  

• Telegram: https://t.me/AMPA_CIC 

https://t.me/AMPA_CIC

