Famílies, benvingudes a l'institut El Sui aquest nou curs 2020-21, a les que arribeu ara, i
salutacions a les quals ja fa un temps que sou aquí.
Hem acabat un curs molt estrany i iniciem un nou curs amb molts reptes.
Des de l'AMPA, volem animar-vos a participar d'aquesta comunitat com a famílies, sumant-vos a
aquest projecte, participant activament o participant amb la vostra aportació fent-vos socis. Ser
soci de l'AMPA contribueix a fer forta aquesta comunitat, ja que mirarem de treballar plegats equip
directiu, professorat i famílies per millorar la qualitat de l'educació de les nostres filles i fills.

A més, com a famílies sòcies, podeu 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 55%. Aquest
projecte el porta a terme l'empresa IDDINK, amb supervisió de l'Ampa i de la direcció del centre.
Recordeu que si voleu fer compra de material a través d'Iddink, heu de ser socis i la quota l'heu de
pagar a través de la mateixa pàgina d'Iddink, com un producte més.

Pel curs vinent l'Ampa està treballant, conjuntament amb el centre, per ...
• Oferir activitats extraescolars que siguin de l'interès de l'alumnat.
• Millorar la comunicació amb les famílies, amb butlletins d'informació mensuals i la plana de
notícies al nostre web.
• Oferir xerrades que siguin de l'interès de pares i alumnes.
• Participar en la compra de material necessari per a l'institut.
• Continuar la col·laboració econòmica amb la CANTATA, les festes de graduació i les sortides.
• I tot allò que entre totes les famílies pensem que pot beneficiar a la comunitat educativa del
centre.

A la junta actual ens agradaria fer partícips a més famílies per aconseguir ser una AMPA més
activa.
Si teniu ganes de participar, ens podeu contactar per correu electrònic: ampaelsui@gmail.com
Teniu informació de com fer-vos socis i dels nostres projectes al nostre web:
https://ampaelsui.wixsite.com/ampa-elsui
Allà mateix us podeu inscriure al nostre butlletí de notícies.

Us hi esperem!
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