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        Alpicat, octubre de 2018 
 
 
Pares, mares, mestres i equip directiu de l’Escola Doctor Serés, 
 
Ja ha passat un mes des de l’inici del curs 2018-2019 i quasi 4 mesos de 
l’Assemblea General de l’AMPA, i la junta actual, us vol fer partícips del que 
suposa el nostre AMPA. 
 
Som una escola amb molt potencial, una associació que abasta un gran gruix 
de tasques i un grup de pares i mares, que de forma altruista dedica  part del 
seu temps lliure a dur a terme les actuacions necessàries pel bé comú dels 
nostres fills. 
 
Aquest AMPA no només gestiona la socialització de llibres i material, també 
les excursions dels nostres fills, el material necessari per estar a l’avantguarda 
en la nostra escola, les activitats extraescolars que enriqueixen cultural, social 
i esportivament als nostres fills, el suport a la direcció de l’escola per les 
festes i jornades que es duen a terme i sobretot, vetlla per la convivència amb 
la nostra vila. 
 
Creiem que tots els pares o mares haurien de formar part algun cop d’aquesta 
junta; és una experiència molt enriquidora però el més important, te n’adones 
de tot allò que s’està fent des de l’associació a la que formes part. 
 
El que aquesta nova junta vol fer arribar és el més gran dels agraïments a 
tots els membres de les juntes anteriors, a tots els que han deixat el seu 
granet de sorra i a tots els que en un moment o altre han hagut de prendre 
decisions difícils.  
 
Sense la feina del president anterior, com la de tots els presidents i membres 
de les altres juntes, el resultat i el funcionament d’aquest AMPA no hagués 
estat el mateix, n’estem molt contents. GRÀCIES. 
 
Esperem que aquest nou curs escolar estigui ple d’èxits i que puguem 
comptar de nou amb el vostre recolzament. 
 
Cordialment, 
 
 
Junta de l’AMPA 
 
 

https://www.facebook.com/ampadoctorseres

