Xàtiva, 25 de febrer de 2020
Hola!
Som el nou AMPA de l’IES Dr. Lluís Simarro i volem donar-nos a conèixer a totes les famílies,
alumnes, professorat i personal del centre.
En l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada en novembre de 2019, es va votar una nova
Junta Directiva, després de dissoldre's la Junta anterior.
Aquesta AMPA va nàixer en el convenciment que l'educació és una tasca conjunta de mares,
pares, alumnes i professorat. Pretén, per tant, ser un canal de comunicació i punt d’encontre
entre tots els que participem en aquesta feina.
Som un grup de mares i pares que des de l’AMPA treballem voluntàriament, compromesos amb
l'educació dels nostres fills i la millora de la comunitat educativa.
Amb ganes i il·lusió hem acceptat el repte de començar la nostra activitat, en col·laboració
permanent amb el professorat i amb l'equip directiu del Centre i amb l'ajuda i implicació de tots
vosaltres.
Per això, animem a totes les famílies a associar-se, ja que quantes més siguem millor serà per
als nostres fills, per a l'Associació i per a l'institut. Volem que tots aporteu opinions i idees;
portarem els suggeriments, els consells i les queixes a les instàncies on es puguen tornar en
solucions i compromisos. Igualment, si algú vol unir-se a l’equip actual de treball, estarem
encantats de rebre la vostra ajuda.
La nova Junta Directiva està formada per:
-

Presidenta: Sandra Falcó Borrás
Vicepresidenta: Mª Carmen Tomás Garcia
Tresorera: Neus Juan Molina
Secretari: José Luis Aznar Vicedo

Podeu contactar amb nosaltres:




Email: ampa@ieslluissimarro.org
En el nostre Blog: ampa.ieslluissimarro.org
Bústia en l'Entrada de l'institut(consergeria)

Podeu telefonar al centre i deixar el vostre missatge en consergeria: 962249080
Atentament,

Signat: Sandra Falcó

Associació de Mares i Pares IES Dr. Lluís Simarro
Avda. Corts Valencianes. s/n
46800 Xàtiva – Valencia
Http://www.ieslluissimarro.org/ampa Email: ampa@ieslluissimarro.org

