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Benvolgudes famílies,  
 
Com sabeu, enguany el tiquet de venda de la botifarrada de la Festa de l'AMPA és unitari 
per a les famílies sòcies i no sòcies. La decisió va ser unànime de la Junta de l'AMPA 
reunida el 14 de març.  
 
Els motius de la decisió han estat els següents:  
 

• En les darreres edicions de la festa, no s'ha venut cap tiquet  per als no socis. (Un 
soci pot comprar tants tiquets com vulgui i per a les persones que vulgui, sòcies i no 
sòcies).  

 
• En els moments difícils en els quals ens trobem i quan moltes famílies, també de la 

nostra escola, s'ho estan passant malament, l'AMPA va prendre la decisió de baixar 
el preu  dels tiquets  per tal d'animar a la participació de totes les famílies de l'escola 
(sòcies i no sòcies). Un dels objectius de la nostra AMPA és el d'integra r totes 
les famílies en l'activitat de l'AMPA per tal de cr ear una veritable comunitat 
educativa a Els Aigüerols.  

 
• La finalitat de l'AMPA no és la de recaptar diners sinó la d'aconseguir la participació 

de totes les famílies que integren la nostra escola. 
 

• El cost de la botifarrada s’assumeix amb la venda dels tiquets, motiu pel qual l'AMPA 
no agafa fons dels socis per a la seva organització. En les darreres edicions sempre 
s'ha registrat benefici.  

 
• La resta d'activitats de la festa està subvencionada per l'Ajuntament de Santa 

Perpètua, amb fons públics.  
 

• Recordeu també que el preu de compra del tiquet el mateix dia de la festa és 
superior al de la venta anticipada.  

 
Aquest any un altre canvi ha estat el del dia. La festa serà diumenge i no dissabte per tal 
d'animar a la participació de totes les famílies.  
 
Les decisions de l'AMPA es prenen a les juntes que es realitzen els primers divendres de 
mes i a les quals els socis podeu participar i donar la vostra opinió. Recordeu que al web de 
l'AMPA trobareu el calendari de reunions i l'ordre del dia previst per a les mateixes una 
setmana abans de que es realitzin.  
 
Atentament,  
 
  
JUNTA DE L’AMPA 


