
Bon dia famílies, 
 
En primer lloc, agrair a tots els pares i mares que heu col·laborat amb l'AMPA a fer 
realitat el primer Mercadet de Llibres de l’INS Tarragona, a les famílies que han vingut 
a deixar llibres i a les que han vingut a comprar, a l'Institut TARRAGONA, a secretaria i 
consergeria pel seu suport. 
Segur que l'any vinent ho farem millor, aprenent dels errors i sobretot amb l'ajuda de 
més voluntaris. Penseu que si voleu que això prosperi, necessitem col·laboradors 
puntuals per les graduacions i el pròxim mercadet (que és el que fa que qualsevol 
iniciativa sigui un èxit). 
Aquest any s'han venut uns 280 llibres, amb preus entre els 5 i 15€ la majoria. 
 
Dit això: 
Els que van deixar llibres han de passar per l'AMPA el dilluns dia 10 de 17h a 18h, a 
recollir els diners o els llibres no venuts. 
Els llibres que no es recullin es deixaran per donar a l'INS, si es poden utilitzar aquest 
curs, o a una ONG per poder ser reutilitzats. 
No es deixaran ni llibres ni diners a consergeria. 
 
Per qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l'AMPA mitjançant el 
nostre web. 
 
RECORDATORI: 
Les famílies que facin ús d'IDDINK 2017-2018 no han de fer l'ingrés a l'AMPA 
directament, ja que es cobrarà per aquesta via. Si ja han fet l'ingrés, preguem feu un 
correu a l'AMPA adjuntant l'ingrés i ja us indicarem com es farà la devolució 
 
Al web podeu trobar la informació de les activitats extraescolars proposades pel curs 
vinent, així com els formularis de preinscripció i d'inscripció. 
 
També us demanem a les famílies que no tinguin el formulari amb les dades de 
contacte enviat, que ens urgeix tenir-lo per comunicar-nos amb vosaltres  (al web, dalt 
de tot a l'esquerre trobareu una pestanya que us hi portarà i des d'allí mateix 
s'enviarà). 
 
Fotografies graduació 4 ESO i 2n BAT: 
Al web hi haurà un enllaç per poder-hi accedir. Estem treballant en això i esperem que 
amb un màxim de 10 dies estigui. 
 
Recordeu que l'AMPA som tots i la junta està oberta a tothom: per parlar, escoltar, 
proposar idees, activitats... i formar part d'ella. 
 
El nostre web i eina important de comunicació: www.ampainstituttarragona.cat 
 
Moltes gràcies a tothom i bon estiu! 
Att 
Junta AMPA INS TARRAGONA 

http://www.ampainstituttarragona.cat/

