
 

Benvolgudes famílies,  

Benvingudes a l’institut El Sui a les que arribeu ara, i salutacions a les que ja fa un 

temps que sou aquí. Sabeu que començarem el curs 2017-18 amb un canvi en la 

direcció del centre, un nou equip que comença amb un projecte nou i engrescador, 

que volen compartir amb tota la comunitat educativa del nostre centre.  

Des de l’Ampa, volem animar-vos a participar d’aquesta comunitat com a famílies, 

sumant-vos a aquest nou projecte, participant activament o participant amb la vostra 

aportació fent-vos socis de l’Ampa.  Ser soci de l’Ampa contribueix a fer forta aquesta 

comunitat, doncs mirarem de treballar plegats equip directiu, professors i pares per 

millorar la qualitat de l’educació de les nostres filles i fills.  

A més a més, com a socis, podem gaudir d’alguns avantatges:  

● Les famílies sòcies poden participar del projecte de reutilització de llibres 

ECOBOOKS, amb un estalvi important en l’adquisició dels llibres reutilitzables, 

que aquest curs serà del 56%. Aquest projecte el porta a terme l’empresa 

IDDINK, amb supervisió de l’Ampa i de la direcció del centre. 

● Les famílies sòcies també podran disposar aquest proper curs d’un armariet 

sense cap cost (fent un dipòsit de 10€ que es retornarà a final de curs). 

Per al proper curs l’Ampa està treballant, conjuntament amb el centre, per ... 

● oferir activitats extraescolars que siguin de l’interès dels alumnes   

● millorar la comunicació amb les famílies, engegant una web a on poder 

consultar tota la informació 

● oferir xerrades que siguin de l’interès de pares i alumnes 

● transformar l’espai de l’Ampa per tal que pugui ser utilitzat en horari lectiu per 

fer mediació i resolució de conflictes 

● realitzar un projecte col·laboratiu per a millorar el pati 

● oferir armariets a l’interior de les aules 

● participar en la compra de material necessari  per a l’institut (el curs 2015-16 

un ordinador, el curs 2016-17 instruments per a l’aula de música) 

● Continuar la col·laboració econòmica amb la CANTATA, les festes de graduació i 

les sortides 

La junta actual la formem sis persones, i ens agradaria fer partícips a més famílies per 

aconseguir ser una Ampa més activa. Ens reunim el primer dimarts de cada mes a les 

20.30 a la sala de l’Ampa (a l’entrada de l’Institut, primera porta a l’esquerra).  

Ens podeu contactar per correu electrònic: ampaelsui@gmail.com  

mailto:ampaelsui@gmail.com

