
NOTA INFORMATIVA 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ AMPA 

Som una entitat sense ànim de lucre formada per pares i mares d'alumnes de l'escola. 

El nostre objectiu principal consisteix a interessar-nos per aquells aspectes de l'educació 

que afecten els nostres fills / filles, vetllar pel respecte als drets dels alumnes i promoure i 

organitzar, la realització d'activitats extraescolars i complementàries, culturals, esportives i 

recreatives. 

Us recordem que a l'Ampa tenim a la vostra disposició qualsevol informació que 

necessiteu pel que fa a la Junta, Consell Escolar, Extraescolars, Menjador, Acollida, estat 

de comptes, projectes. ... així mateix també tenim a la vostra disposició un full de 

suggerències i/o reclamacions a la vostra disposició. 

Els components de la Junta som: Com a Presidenta tenim a Susana Gonzalez, com a 

vicepresidenta a Begoña Franco, a Jose Luis Ladron com a Secretari, Lidia Garcia a 

càrrec de la Tresoreria , i com a Vocals a Assun Perez, Eva Gonzalez i Ester Peñalver. 

Estem organitzats per comissions. Us les detallem perquè, segons el cas, pogueu 

adreçar-vos a la persona que ho està gestionant: 

 

Menjador / Cuina: Jose i Assun 

Acollida: Ester 

Extraescolars: Susana 

SOS / Retallades: Begoña, Lidia i Assun 

Esdeveniments: Eva, Susana i Lidia 

Bloc / mail: Jose i Ester 

 

Estarem a l'AMPA del col · legi els dimarts i dijous de 16:30 a 18:30 

hores. Per a qualsevol cosa que necessiteu podeu venir 

directament o bé escriure'ns un mail: ampaslareny@hotmail.com 

Hem creat un Bloc que us convidem a conèixer i fer-vos 

seguidors. L'adreça és: http://ampaareny.wordpress.com/ 

Per a fer-te seguidor només cal que introdueixis el teu correu a l’espai que hi ha a la part dreta de 

la pantalla i sobretot, li donis a confirmar al mail que t’arribarà al teu correu. 

 

Gràcies per la vostra atenció i des d'aquí us animem a col · laborar amb nosaltres. 

AMPA L’ARENY 
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