
CARTA DE PRESENTACIÓ DE LA DIRECTIVA 
DE L'AMPA DE L'IES LA VALL DE SEGÓ

Benvolgudes famílies,

Volem aprofitar la invitació de l'IES LA VALL DE SEGÓ per a presentar-

nos com a la Directiva de l'AMPA d'este institut a la seua pàgina web.

Us saludem i volem manifestar la nostra implicació en el centre 

promoguda pel benestar educatiu de les nostres filles i dels nostres fills.

Per això, col·laborem de manera desinteressada en les activitats 

programades pel centre, subvencionem excursions i desplaçaments en 

autobús fora del centre escolar, com també preparem materials, 

esmorzars, donem premis en algunes activitats que ho requereixen, 

repartim o ajudem en el Banc de llibres de l'ESO i organitzem cursos 

proposats des de la FAMPA per a les famílies interessades i la majoria 

de membres formem part del Consell Escolar del centre i també de les 

comissions en les quals s'organitza este òrgan educatiu i consultiu.

Per tant, només volem donar-nos a conéixer i explicar un poquet en què

ajudem, col·laborem i ens impliquem pel futur educatiu de les nostres 

filles i dels nostres fills.

I us convidem a les famílies que vulguen involucrar-se i també ajudar i 

col·laborar ja que estem a la vostra disposició i us esperem amb els 

braços oberts.



També teniu adjunt el full on s'explica qui som els membres que durant 

el curs 2020-21 formen la Directiva de l'AMPA de l'institut, el nostre 

correu electrònic, i informar-vos que via correu electrònic us donarem 

l'enllaç per a accedir al grup de famílies que tenim a Telegram, on solen 

penjar informacions actualitzades, novetats i des d'on ens podem 

comunicar de manera instantània i així estar en contacte directe, i, 

finalment, el full de pagament de la quota per a ser soci o sòcia d'este 

grup de famílies que ens preocupem per l'educació i el benestar de 

l'alumnat del centre.

Salutacions cordials.

LA DIRECTIVA DE L'AMPA DE L'IES LA VALL DE SEGÓ


