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BUTLLETÍ INFORMATIU 

AMPA COR DE MARIA DE FIGUERES 
 

 
Benvolguts pares i mares !!! 

 

A tots aquells pares i mares nous en aquest centre, us volem donar la benvinguda a la 

nostra escola, on esperem i desitgem els vostres fills i filles estiguin i es trobin com a 

casa. Per part nostra i per part de tot el personal del Centre Educatiu del Cor de Maria de 

Figueres us intentarem ajudar al màxim a adaptar-vos a la nova situació. 

 

A la resta de pares i mares, l’únic que podem dir-vos és gràcies per ajudar-nos en tot allò 

que heu pogut i en tot allò que heu volgut.  

 

Tenim moltes novetats que donar-vos i que poc a poc s’aniran informant, però comencem 

per algunes que aviat es posaran en marxa. 

 

La Junta de l’AMPA juntament amb el suport del Consell Escolar, s’ha arribat a un acord 

en realitzar un Servei d’Acollida Matinal per tots aquells pares i mares que no poden 

deixar els seus fills amb ningú fins a les 9 del matí. Després de molts anys que l’Escola se 

n’havia fet càrrec sense cap cost pels pares i mares, i tan sols aportant despeses pels 

mestres de l’Escola i pel mateix Centre Escolar, s’ha acordat contractar una empresa que 

ens oferirà el citat servei. Aquesta empresa serà “SENFO” i es farà càrrec de tota la 

gestió i control, tant dels pagaments com del servei prestat als nostres fills i filles, sempre 

dins del Centre Escolar. 

 
SENFO (Empresa Serveis Educació No Formal) AMPA 
ACTIVITAT DIES/SERVEI HORES/DIA SOCI NO SOCI 
Servei d'Acollida Matinal 5 dies/setmana 1 hora 33 € 36 € 
Servei d'Acollida Matinal Esporàdic 1 hora 2'5 €/dia 3 €/dia 
L'horari d'entrada a l'escola serà únicament per aquest servei a partir de les 07:55 hores.  
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També mitjançant aquesta empresa es faran activitats extraescolars, les quals seran: 
 

SENFO (Empresa Serveis Educació No Formal) AMPA 
ACTIVITAT DIES/SERVEI HORES/DIA SOCI NO SOCI 

Guitarra 2 dies/setmana 1 hora 22 € 24 € 
Reforç Escolar 2 dies/setmana 1 hora 22 € 24 € 
Judo 2 dies/setmana 1 hora 22 € 24 € 
Aeròbic 2 dies/setmana 1 hora 22 € 24 € 
 
 
Una altra activitat que es farà i que a part ens fa molta il·lusió és la de bàsquet. Aquesta 
activitat es farà amb la col·laboració del Club de Bàsquet Adepaf Figueres, el qual ens 
enviarà uns monitors. Encara falta tancar alguns temes, però segurament l’activitat es farà 
en dos dies, que seran els dilluns i els dimecres, i segurament els dissabtes es podran fer 
partits amb altres escoles de la nostra ciutat. Els preus aniran sobre els descrits 
anteriorment. 
 
Totes aquestes activitats es faran depenent dels nens i nenes que s’apuntin, per això hem 
cregut oportú realitzar una petita enquesta per tal de preveure l’assistència i si aquesta 
activitat es voldrà fer. Així doncs us adjuntem amb aquest butlletí, la citada enquesta la 
qual s’haurà de retornar abans del dia 23 a la porteria de l’escola. 
 
Com també veieu i hi ha una altra novetat, i és aquest petit butlletí amb el qual pretenem 
informar-vos amb format paper del que s’està fent per la millora de l’escola i dels nostres 
fills i filles. 
 
Esperant que us hagin agradat les noves propostes, us animem a ser partíceps amb tots 
nosaltres del futur dels nostres fills i filles. 
 
 
LA JUNTA. 
 
 
 
 
 

FES-TE’N SOCI!!! 
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PARE, MARE O TUTOR LEGAL 
 
Cognoms:.....................................................................Nom:................................................ 
Domicili:........................................................................Codi Postal:.................................... 
Municipi:........................................................................Telèfon:.......................................... 
E-mail:.................................................................................................................................... 
 

 

FILL O FILLA 
 

Cognoms:.....................................................................Nom:................................................ 
Data de naixement:......................................................Curs:................................................ 

 

 

ACTIVITATS A REALITZAR (marca amb una x aquelles activitats que vulgueu fer): 
 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

 GUITARRA 

 REFORÇ ESCOLAR 

 JUDO 

 AEROBIC 

 BASQUET 

 

ALTRES (Si tens alguna cosa a proposar-nos o a comunicar-nos, ara tens la oportunitat): 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, quedo 
assabentat/da que les meves dades personals, queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat de l’AMPA del Cor de 
Maria i que per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació que em reconeix l’esmentada Llei, cal que dirigeixi un escrit a 
l’AMPA del Cor de Maria. 
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