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

Estem realitzant tots els preparatius per a que les nostres filles i fills puguin gaudir, un any  
més, de la tradicional Coca amb xocolata i de l’animació infantil per als més petits, en motiu 
de la festivitat de Sant Josep. 
Properament us informarem de les dates i altres consideracions d’interès. 

         Agenda Gener-Febrer-Març 2020 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tot l’equip de l’AMPA un desitja un Feliç Any Nou! 

El proper 21 de març celebrarem el 
Torneig de Bàsquet a la nostra escola. 
 
 

Us hi esperem a tots! 
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Si voleu contactar amb 
 nosaltres:   
junta@ampasantjosep.org 

  n  635 03 63 52       

   

2020 

Us recordem que el proper dia 24 de febrer és de Lliure disposició per a l’escola i per tant, no 
hi haurà classes extraescolars. 

24 
febrer 



                                               

Al desembre... 

  

El dia 13 de desembre ens van visitar 
els Patges de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient. Les nostres nenes i 
nens els van poder entregar les seves 
cartes. 

Quina il·lusió! 

Aquest any les guanyadores i 
guanyadors del Concurs de Postals de 
Nadal , ens han felicitat el Nadal amb 
aquestes precioses creacions. 

P3 A Xènia González Vall 
P4 Abril Ripollès Martínez 
P5 B Pau Melgar Perea 
1r B Primària Carla Algelich Ruiz 
2n A Primària Martina Grau Rubio 
3r C Primària Bryana Medina Beltran 
4t A Primària Martí Prats Roig 
5è B Primària Carla Ripoll Borell 
6è C Primària Olga Morillo Jaime 
 
Moltes felicitats artistes! 
 

Un any més, el Cros de la nostra escola en favor de la Marató de TV3 ha estat un èxit. Moltes 
felicitats a tots els participants: alumnes, professors/professores i mares/pares. 

Gràcies a la col·laboració de tots vosaltres hem aconseguit recaptar 2.106,87 € per a la 
investigació de les Malalties minoritàries. 

Volem agrair i felicitar especialment l’aportació del Mercat Solidari, que ha suposat la meitat 
dels diners recaptats. Moltes gràcies per la vostra predisposició, any rere any, i per la vostra 
generositat. 

Tot l’esforç de setmanes de feina ha valgut la pena! Felicitats! 


