FEM AMPA
FEM ESCOLA
FEM FAMÍLIA
El preu de la quota de soci per al curs vinent és de:
40 € per el primer fill,
20 € pel segon i pel tercer o més 0€.
FES-TE’N SOCI I PARTICIPA
EN UN DELS MOMENTS MÉS IMPORTANTS
DE LA VIDA DELS TEUS FILLS:
EL SEU PAS PEL COL·LEGI EL CARME.
SEGUEIX-NOS

Per a més informació contacta amb nosaltres:
ampa.elcarme.lleida@gmail.com

Fes-te’n

soci/sòcia

PER QUÈ
SER
SOCI

Perquè col·laboraràs amb la
direcció del nostre centre i
donaràs suport i assistència als
membres de l’associació, al
professorat i als alumnes del
centre

Perquè formaràs part de la
comunitat educativa col·laborant amb l’educació dels teus
fills i filles

EXTRAESCOLARS
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diferents activitats extraescolars.

Es convida al alumnes a
esmorzar coca i xocolata

BECA ORFES
Bequen durant dos cursos escolars
a aquells alumnes que malauradament han patit el decés d’un dels
seus progenitors.

JORNADES POÈTIQUES
Dotació de lots de llibres per les aules.
Subvencionem els honoraris de l’autor
convidat per fer xerrada a tots els alumnes de l’ESO
Dotem de premis i trofeus als treballs
literaris guanyadors en diferents
modalitats i nivells.

Perquè amb la vostra aportació
col·laboreu a millorar els
serveis, materials, espais que
utilitzen els vostres fills i filles.
Aquest curs hem equipat el
pati!

FESTA
SANTA TERESA

Organitzem i coordinem juntament
amb un empresa externa les

Perquè amb la vostra aportació
recolzem i col·laborem. tant
personalment com econòmicament, en aquelles iniciatives que
proposa l’escola i que enriqueixen
l’educació del nostres fills/es.

SETMANA
DE LA CIÈNCIA
Col.laborem amb el premis
per al concurs
CARMATES

NADAL A L’ESCOLA,
CAGA TIÓ I REIS

Col·laborem amb el lloguer de l’escenari,
l’equip de so i les llums pels festivals.
També ajudem amb els regals de la
il·lusió i la màgia dels més petits

CASTANYADA
Comprem les castanyes i els
ingredients per l’elaboració dels
panellets

JORNADES
ESPORTIVES
Dotació d’una bossa d’avituallament
al alumnes i compra de medalles per
entregar als guanyadors de les
diferents proves

FESTA FI DE CURS
Organització del sopar de la trobada de
famílies, la contractació de jocs infantils,
orquestra, escenaris, cadires, taules. Regal de
comiat i sopar als alumnes de 4t d’ESO

