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Fulletó de l’AMPA i les famílies del Col·legi Sant Josep de Reus 
 
 

Els Patges Reials visitaran la nostra escola  i recolliran les cartes dels  
nostres petits i petites. Podreu veure’ls a la web de l’AMPA! 

El proper dia 5 de desembre, és dia Festiu 
de lliure disposició de l’escola, per això no 

 hi haurà classes extraescolars. 
Tampoc hi haurà extraescolars el dia 20 de 
desembre, ja que és l’últim dia del trimestre i les 
classes s’acaben a les 13:00. 

         Agenda Desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

Hola a tothom!  
Us presentem Som AMPA!, el nou 
Fulletó amb tota la informació i les 
activitats que fem des de l’associació. 
Volem que sigui una eina més per a fer-
vos partícips de tot el que fem. Us 
animem a que hi participeu i 
col·laboreu amb nosaltres. 
Esperem que us agradi i que ho trobeu 
interessant.  
Moltes gràcies!  
 

Durant el mes de novembre, les nostres 
filles i fills han fet un dibuix per al Concurs 
 de Postals de Nadal.  

Els dibuixos guanyadors, formaran part de la 
Postal de felicitació de les Festes nadalenques 
d’aquest any.  

Dia 
13 

El  36è  Cros de  la nostra escola,  en col·laboració amb La  
Marató de TV3, aquest any dedicada a  les Malalties mino- 
ritàries.  Animeu-vos a participar grans i petits! 

Us recordem que a banda del Cros, trobareu l’activitat familiar  
Esport Solidari a la Sala Mare de  Déu  de  Montserrat (pati  de  
baix),i als porxos del pati, el Mercat Solidari, organitzat per María  
Vera, i el Servei de Bar i la Parada  de la Rifa  per comprar  les tires  
de la Rifa  de La Marató, amb molts regals, xandalls de l’escola,... i  
com sempre la Cistella de Nadal! 
Tota la recaptació serà destinada íntegrament a la Marató.                           
Consulteu el Fulletó del Cros que us farem arribar properament per  
no perdre-us-en res!  
 

Classes obertes de Dansa dels alumnes de P3 a 3r de Primària, a les 17:00 h, al gimnàs del 
carrer Balmes. 

Dies 
9 al 
16 

Aquest 
Desembre 

Dia 
15 

Dies 
5 i 
20 



                                               

 

 

Al novembre.. . 

 

 

  

 

 

    Les Vacances de Nadal són del  dia 21 de desembre al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.  
    L’equip de l’AMPA us desitja un Bon Nadal! 

Dia 
21 

Demostració de Dansa dels alumnes de 4rt de Primària a BAT, a les 18:00 h, a la Sala Mare de  
Déu de Montserrat. 

Dia 
17 

El dia 23 de novembre es va celebrar 
la Jornada de 3x3 i 5x5 Sant Josep de 
Bàsquet. 

El nostre equip lluïa la nova 
equipació. Mireu quin goig que fan! 

Us recordem que esteu convidats al 
Campionat de Bàsquet que tindrà lloc 
el dia 21 de març de 2020. Us hi 
esperem a tots! 

 
Si voleu contactar amb 
 nosaltres:   
junta@ampasantjosep.org        

   

El passat 12 de novembre es  va 
realitzar l’Assemblea General de 
L’AMPA. Vam aprovar els comptes 
anuals, i els pressupostos d’aquests 
curs. Us recordem que aquesta 
Assemblea es fa una vegada a l’any, 
està oberta a totes i a tots, i en ella 
tractem molts temes d’interès. Us hi 
esperem l’any vinent! 

Aquest any vam acomiadar l’Antonio, 
després d’haver estat membre de la 
Junta una bona colla d’anys. Moltes 
gràcies Antonio per haver dedicat 
tant del teu temps a la nostra escola! 

 

El dia 29 de Novembre, coincidint amb 
l’encesa de les llums de Nadal de la nostra 
ciutat, els alumnes de Dansa van fer una 
Flashmob a la Plaça Mercadal. 

Van gaudir d’allò més!  


