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BUTLLETÍ INFORMATIU 
AMPA COR DE MARIA DE FIGUERES 

 
 
Benvolguts pares i mares, 

Primer de tot dir-vos que moltes gràcies per ajudar-nos en tot allò que heu pogut i en tot 
allò que heu volgut.  
 
La Junta de l’Ampa us vol proposar una sèrie d’activitats extraescolars per al curs vinent i 
demanem la vostra col·laboració. 
 
Hem de tenir en compte que la nostra escola és petita i no es poden fer moltíssimes 
activitats, per tant, us volem proposar algunes de les que ens han semblat més intere-
ssants pels vostres fills i que, hem pogut captar de diverses converses amb alguns pares. 
 
Totes les activitats proposades, com sempre, 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 podrà fer. Així doncs us adjuntem amb aquest butlletí, 
la citada enquesta la qual s’haurà de retornar abans del dia 31 de maig a la mateixa 
escola per tal de poder fer una valoració per si es podrà fer o no i, començar a buscar 
monitors, quadrar horaris i saber l’import de les quotes de cadascuna de les activitats. 
 
Les activitats proposades són: 
 

- Reforç Escolar (Primària) 
- Mecanografia i Internet (Primària) 
- Funky  (Primària) 
- Reforç d’Anglès (Primària) 
- Multiesport (voleibol, handbol,etc) 
- Bàsquet (a partir de P-5) 
- Xinès (Primària) 
- Escacs (Primària) 
- Dansa (a partir de P-3) 
- Servei Acollida Matinal 
- Judo (o similar) (a partir de P-4) 
- Teatre 
-  

- DEA (Desenvolupament d’Expre-
ssió Artística), on a partir del joc es 
treballen tècniques relacionades 
amb l’expressió verbal, l’expressió 
corporal i el ball (cant, ball i teatre). 
Destinat als nens i nenes d’Infantil 
(P-3, P-4 i P-5). 

- Plàstica, dibuix i pintura. (Infantil) 
- Jocs i activitats angleses (Infantil) 
- Iniciació musical, treball del ritme, 

de l’expressió verbal... (Infantil) 
- Fotografia 

 
 
Esperant que us hagin agradat les noves propostes, us animem a ser partíceps amb tots 
nosaltres del futur dels nostres fills i filles. 
 
Fins ben aviat! 
 
 
AMPA de l’Escola Cor de Maria de Figueres. 
 
Figueres, 17 de maig de 2011. 
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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  

 MECANOGRAFIA I INTERNET 

 REFORÇ ESCOLAR 

 REFORÇ D’ANGLÈS 

 MULTIESPORT 

 XINÈS 

 FOTOGRAFIA 

 

 ESCACS 

 DANSA 

 TEATRE 

 JUDO (O SIMILAR) 

 FUNKY 

 BASQUET 

 

ACTIVITATS ESPECIFIQUES ED. INFANTIL (P-3, P-4 I P-5): 
 DEA 

 PLÀSTICA, DIBUIX I PINTURA 

 JOCS I ACTIVITATS ANGLESES 

 INICIACIÓ MUSICAL, TREBALL DE RITME, DE L’EXPRESSIÓ VERBAL... 

 

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. 
 



 Núm. 4/2011-2012.  Maig 2012 

BUTLLETÍ INFORMATIU 
AMPA COR DE MARIA DE FIGUERES 

 
 
Estimats pares i mares, 

 

El proper mes de Juny, concretament del dia 11 al 22, els nostres fills/es no tindran 

escola a la tarda. Des de l’AMPA i juntament amb l’empresa SENFO, estem 

organitzant un petit casalet per aquests dies.  

 

Això no obstant, per tal de poder realitzar aquest casalet hi ha d’haver un mínim 

garantit de nens/es apuntats (mínim 10), per això hem cregut oportú fer una pre-

inscripció al casalet, per tal d’assegurar la realització del mateix.  

 

Aquesta pre-inscripció s’hauria d’entregar abans del proper dia 31 de maig a la 

mateixa escola i consistiria en l’entrega a compte de 5€ per nen/a que, en el cas 

que no es realitzés el casalet es retornarien. 

 

Els preus, del casalet serien els següents: 

 

DURACIÓ PREU/USUARI SOCI PREU/USUARI NO SOCI
Tot el casalet (11 al 22 de juny) 30,00 € 35,00 € 
Setmana de l’11 al 15 de Juny 17,00 € 22,00 € 
Setmana del 18 al 22 de Juny 17,00 € 22,00 € 
 

Amb aquest butlletí, se us adjunta la fulla de pre-inscripció on heu de complimentar 

totes les dades que se us sol·liciten i retornar-ho, juntament amb l’entrega a compte, 

com s’ha dit anteriorment, abans del dia 31 de maig.  

 

Esperant tenir una resposta positiva, 

 

Atentament, 

 

 

La Junta Directiva de l’AMPA.  
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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:................................................ 

 

 

DESITJO INSCRIURE AL/A LA MEU/VA FILL/A AL MINI-CASAL QUE ES 
REALITZARÀ DEL DIA 11 AL 22 DE JUNY A L’ESCOLA, AMB AQUESTA 
DURACIÓ (marca amb una x aquelles opcions que vulgueu): 

 TOT EL MINI CASAL (11 al 22 de Juny) 

 SETMANA DE L’11 AL 15 DE JUNY 

 SETMANA DEL 18 AL 22 DE JUNY 

 

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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