
EDITORIAL 
Hola de nou, pares i mares de l’IES l’Alzina! 
 
Volem donar-vos la benvinguda de nou, ara, quan comencem el curs 2009 - 2010. Des d’aquest full informatiu 

intentarem tenir-vos ben al dia de totes les notícies, les activitats, i d’altres coses que pensem puguin ser 
interessants. Com el curs passat, l’anirem enviant periòdicament cada 1, 2, 3 mesos…  o sempre que tinguem 
alguna cosa a dir-vos. Volem que sigui també una eina de comunicació, i, des de la junta de l’AMPA, us volem 
animar a que ens ajudeu a omplir el butlletí. Ja sabeu que l’enviem via e-mail, a totes les adreces de correu 
electrònic que tenim (si sabeu d’algú que no l’hagi rebut i el vulgui, ens podeu fer arribar el mail, i li enviarem). 

 
També volem donar una benvinguda especial als pares i mares de 1r. d’ESO, i animar-los a participar amb 

nosaltres. 
 
Volem que l’Info-Alzina sigui una bona eina de contacte. Esperem les vostres col·laboracions. 

 
La Junta 

HORARI DE L’AMPA 
 

 Recordeu que l’horari de la secretaria de 
l’AMPA és cada matí, de 9’30 a 12’00. 

 Per les tardes ens podeu trobar tots els 
dijous de 16’30 a 17’30. 

 e/mail AMPA:  
ampa2050@edu365.cat 

 

RECORDATORI 
 
   Una vegada al mes ens trobem per fer la Junta. Si 
teniu alguna suggerència i/o incidència podeu 
notificar-ho a Secretaria per escrit o via e-mail, 
per tal de poder informar-nos o assitir a la reunió. 

La Junta  

LA JUNTA DE L’AMPA 
 

La junta som, 
Pilar Santaeugènia, presidenta 
Maite López , tresorera 
Gemma Molla, secretària 
Maite Dual, vocal 
Ana Garcia, vocal 
Montse Garcia, vocal 
Ignasi Hosta, vocal 
Isabel Martin, vocal 
Montse Ramírez, vocal 
Aurora Vázquez, vocal 

A més comptem amb la col.laboració de la Sílvia, 
secretària de l’AMPA. 
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       SERVEI DE MENJADOR 

El servei de menjador començarà el dimarts dia 
15 de setembre . Us recordem que es obligatori cada 
any  actualitzar l’inscripció de menjador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

OPINIONS 
Voleu dir la vostra? 
Si teniu alguna cosa a dir, algun article interessant, qualsevol cosa que vulgueu comunicar,... animeu-vos a 

fer-ho en aquest apartat. 
Poseu-se en contacte amb nosaltres a través de e-mail o personalment en els horaris d’atenció. 
Esperem la vostra col·laboració !!! 
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ACTIVITATS CURS 09-10 
 

Les activitats que van funcionar el curs passat,  
organitzades per l’AMPA i que continuem proposant 
aquest curs són: 
 

 Hip hop 
 Balls de saló (pares i mares) 
 Repàs  matemàtiques. 
 Servei de Biblioteca 

 
HI HA NOVES PROPOSTES: 

• Guitarra, coral, dibuix, teatre, flamenc... 
(A la graella que hem enviat al setembre surten 
totes i es podran muntar, finalment, amb un mínim 
de nois/es que s’apuntin). 
 
 
 
 
 

RECORDATORI AGENDES, CLAUS,… 
 

Aquest curs, a tots els socis/es de l’AMPA 
els donem, a més de l’agenda, una carpeta 
clasificadora. 

 
Com vam anunciar el mes de juny en el butlletí 

i també en la carta de l’IES, s’han repartit els dies 
2 i 3 de setembre.  

 
A TOTS ELS QUI ENCARA NO HAN 

PASSAT A RECOLLIR-LES, PODEN FER-HO 
QUALSEVOL DIA PEL MATÍ, A L’OFICINA DE 
L’AMPA,  DINS L’HORARI HABITUAL. 

 
També, si queda algún nen/a, que encara no ha 

actualitzat el tema de les guixetes, pot passar pel 
matí, per l’AMPA. 

 
 
 

 REUNIÓ PARES 1r. ESO 
 

   El dia 3 de setembre s’ha fet la reunió de 
pares de 1r. d’ESO. Nosaltres hi vam assistir per 
presentar-nos i donar la benvinguda. 

 
Esperem que tots tingueu moltes ganes de 

participar i col.laborar amb nosaltres ¡!!   ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA 
 

   Estem preparant pel primer trimestre 
l’assemblea general ordinària de tots els socis/es de 
l’AMPA. 

 
Ja us informarem properament de la data i de 

l’ordre del dia. 
 
ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA !!!!!! 


