
 

 
 
Benvolgudes famílies, 

 
Un any més arriba l’estiu i el final del curs escolar i, encara que no ho sembli, el principi d’un altre. 

Sí... ja tornem a començar i us volem fer arribar algunes informacions de cara al nou curs 2015-2016 
Igual que vam fer el curs passat, enguany seguirem fent la reserva i distribució dels llibres per 

internet.  Al full annex trobareu les instruccions per a la reserva. Us recordem que per a poder fer-la 
s’ha de ser soci de L’AMPA. La quota és manté a 18€ anuals per família. Recordeu que aquests diners 
es destinen a fer diferents activitats que més endavant detallem. 
 

És molt important seguir les instruccions que es donen en aquest fulls, sobretot en les 
dates fixades per fer la reserva, el pagament i la recollida dels llibres (cada tutor ha donat a l’alumnat les 
llistes dels llibres), ja que no es tramitarà cap reserva ni es lliuraran llibres fora dels terminis 
fixats. 

 
Recordeu també que existeix la possibilitat de reutilitzar llibres usats. Ho podeu fer mitjançant la 

pàgina web moodle del centre (http://elcairat.portaledu.cat/) > Categories de cursos > AMPA > AMPA 
Institut El Cairat > REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT O LECTURA; allà podreu trobar ofertes i 
demandes d’altres famílies; per tal de poder deixar els vostres missatges, podeu identificar-vos amb els 
usuaris i contrasenyes dels vostres fills/es o simplement amb usuari ‘llibres’ i contrasenya ‘llibres2014’.  

 
 

De cara a mantenir activa i alhora participativa l’AMPA, us convidem  a 
col·laborar-hi.  

 

El nostre principal objectiu és col·laborar amb el centre. Fruit d’aquestes trobades i coordinació amb el 

centre, es porten a terme diferents propostes: 
 

- Gestió dels llibres de text, en coordinació amb una distribuïdora.  
- Coordinació de reutilització de llibres de text i lectura. 
- Accés a la web UNPORTAL sobre estudis i puntuacions d’accés a diferents estudis. 
- Xerrades externes: sobre mediació, presentacions o investigació. També per pares. 
- Carnets de soci amb avantatges a diferents botigues i serveis. 
- Representació al Consell Escolar, participació al projecte educatiu del Centre. 
- Manteniment i actualització de la nostra pàgina al Facebook i al Moodle de l' Institut. 
- Col·laboració a l’acte de cloenda dels alumnes d’ESO i Batxillerat, i obsequis de comiat.  
- Aportacions econòmiques per a equipament. 2015: cortines per a la sala d’actes, reposició 

ordinadors a les aules, ajuda y material per participar a concursos i activitats extres. 
- Recolçament a la Jornada de Portes Obertes del centre i Jornades Cientifiques amb altres centres 
- Coordinació amb els professors per la venda de Loteria per subvencionar activitats. 
- Col·laboració en la organització i ajuts econòmics per a activitats del centre: 

     -  Revista Fes-te-la-Teva i programa Ràdio Escairats.  
- Sant Jordi, premis i tallers. 
- Diverses sortides i participació a concursos, presentació de treballs...                                                             
- Bus per anar a Exporecerca  i Selectivitat (socis). 
- Festes de Nadal. 

                                                                                            ENTRE TOTS HO FEM POSSIBLE! 
 


