
Benvolgudes famílies,

Ens  adrecem  a  vosaltres  per  informar-vos  sobre  les  noves  accions  i  propostes  AMPA  per
alumnes i famílies durant el proper trimestre.

 Hem col·laborat en la creació d’un nou espai d’esbarjo al pa , renovant la imatge de
parets  incloent  també nous elements  espor us,  arquitectònics  i  de  decoració  com
xarxes de futbol, taulers de basquet, dos bancs per seure, tres papereres i 1 test de
jardí de colors seguint la imatge del nou edifici.

 Per celebrar aquest Carnestoltes l’AMPA farà entrega a totes les classes de materials
espor us per poder jugar al pa  de l’escola. 

 De cara al maig, tenim prevista una sor da familiar al Parc de les Olors (Sant Marçal –
Alt  Penedès),  un  espai  d’experiències  on  s’ofereixen  ac vitats  enfocades  a  la
divulgació de les plantes aromà ques i medicinals, us enviarem informació sobre la
data ben aviat.



 Assemblea General: Es  convoca  a  tots  les  famílies  membres  de  l’AMPA el  proper
dimarts 15 de Març a les 18:00h en format on-line per assis r a l’Assemblea General,
segons l’Ar cle 11 dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE
L’ESCOLA SANT JOSEP (us farem arribar el link de connexió per avançat). Us esperem!

I per finalitzar, aquest proper  SANT JORDI tornarem a sortejar 3 vals de 50€, 30€ i 20€ del
Centre Vila entre tots els socis donats d’alta a la APP/WEB de l’AMPA fins el dia 19 d’Abril
(inclòs). 

Us recordem que l’app AMPA SANT JOSEP la podeu descarregar des de APP STORE (per mòbils
IOS) i des de  GOOGLE PLAY STORE (per mòbils Android). També tenim accés des de la WEB
h ps://ampasantjosep.miampa.com. Aquest servei ens ofereix una comunicació fluida entre
l’AMPA i les FAMÍLIES, accés al carnet electrònic del soci AMPA (ú l en diferents establiments
de Vilafranca amb interessants descomptes), registre de totes les cartes informa ves, ges ó
de la quota anual soci  i les sor des culturals i espor ves que s’organitzen durant l’any.

I  com sempre,  restem a la vostra disposició  per  a qualsevol consulta,  aclariment,  dubte o
suggeriment mitjançant el nostre correu electrònic: ampasantjosepvila@gmail.com

Cuideu-vos molt. 

Junta AMPA SANT JOSEP

A Vilafranca del Penedès, 01 de Març de 2022.


