
 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AMPA volem donar-los la benvinguda al nou curs 2020-21, un curs molt diferent marcat per la pandèmia del 
coronavirus. 

Des de l’institut s’ha organizat el curs a l’entorn de grups estables, amb l’objectiu de garantir la salut d’alumnat i 
professorat i en cas que hi hagués algun positiu poder tenir controlada la situació el més aviat possible per tal de 
minimitzar els efectes. 

Per aquest motiu aquest curs no podrem realitzar activitats, ni esportives, ni de repàs ni d’anglès tal com fèiem en 
cursos anteriors, atès que no podem barrejar alumnes de diferents grups estables para realitzar las activitats. Per la 
qual cosa, queden suspeses totes les activitats extraescolars. 

Aquest curs centrarem el nostre esforç i recursos a continuar amb projectes que teníem en marxa i han quedat aturats 
arran del confinament del 14 de març. Un d’aquests és la il·luminació de les pistes poliesportives, consistent a col·locar 
llums LED per tal d’il·luminar les pistes i poder realitzar activitats durant els mesos que es fa de nit més aviat i així poder 
realitzar algun esdeveniment quan passi la pandèmia. Aquest projecte ha de millorar la imatge de l’institut perquè el 
puguin gaudir l’alumnat d’aquest curs i els que vindran en el futur. 

Per a aquest curs tenim preparades samarretes esportives noves que lliurarem a tot l’alumnat que sigui soci de l’AMPA. 
Són samarretes tècniques, i això cons¡diciona que les talles siguin una mica justes. Us agrairíem que ompliu el peu de 
pàgina i ens el feu arribar a l’AMPA per poder lliurar les samarretes als/a les vostres fills/es. 

Aquest curs tampoc podrem atendre-us a l’oficina de l’AMPA, però per a qualsevol cosa podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres mitjançant WhatsApp o per correu electrònic (ampaiestorreforta@gmail.com). Intentarem informar-vos i 
solucionar qualsevol dubte o preocupació que tingueu. Quan envieu un WhatsApp o correu cal que indiqueu primer el 
nom de l’alumne, el curso i la lletra del grup-classe. 

 Dionisio…..680 67 39 84 

 Carmen..…686 89 16 39 

 Maica… 

 Adela……..653 90 43 51 

 Maribel…..619 24 05 50 

 Mónica… 
 
Els socis que estigueu interessats a adquirir la calculadora científica Casio FX-82 SP X us podeu posar en contacte amb qualsevol 
membre de l’AMPA, fins al 31 d’octubre. Podeu fer reserva i pagar l’import, personalment a qualsevol membre de l’AMPA o fer 
ingrés en el número de compte d’IBERCAJA ES15 2085 8040 5703 3041 1646. 

Per a qualsevol dubte, queixa i/o suggeriment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. 

Profitem l’ocasió per demanar-vos la vostra col·laboració aportant idees i/o treballant directament amb nosaltres, i, 
alhora, també us demanem molta comprensió davant la situació tan atípica d’aquest curs. Penseu que totes les 
mesures preses per l’institut i per l’AMPA són en benefici de la salut dels/de les nostres fills/es. 

Atentamente, 

La Junta Directiva                                                                                                                                     Tarragona, octubre de 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AMPA INS TORREFORTA                                    SAMARRETA ESPORTIVA                                              octubre 2020 

Nom: ________________________   

Cognoms: _____________________________________ 

Curs: __________________ 

Mòbil de contacte: _____________________   

Retorneu ben complet al tutor/a 

Talla S  

Talla M  

Talla L  

Talla XL  
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