
 

La darrera Assemblea de l’AMPA celebrada el 25 de setembre de 2013 va acordar 

impulsar la transmissió de la informació en format digital, amb l’objectiu de reduir 

costos econòmics i millorar l’eficiència i sostenibilitat energètica. 

Per aquest motiu aquest curs s’ha donat impuls a la pàgina web de l’AMPA 

(http://www.ampabages.cat) com a canal prioritari per transmetre informació, s’han reduït 

considerablement les circulars en paper i la revista “La Xarranca” s’ha editat i difós en format 

digital (enviant-la per correu electrònic als pares i publicant-la de manera permanent a la web, 

tant de l’AMPA com de l’escola). 

El següent pas, seguint l’acord pres en Assemblea, és l’eliminació gradual de la di stribució del 

Llibret Informatiu en format paper. És el llibret que les famílies rebeu a finals de juliol o 

principis d’agost. El cost de la impressió és elevat i per l’experiència que tenim, moltes famílies 

abans d’acabar l’any ja no saben on el tenen. A més, cal tenir en compte que aquest llibret 

també està publicat durant tot el curs a les pàgines principals de les WEB de l’AMPA i de 

l’escola i per tant és fàcilment accessible per via digital per a la majoria de famílies. 

Tenint en compte aquests arguments, de cara al proper curs heu de decidir si voleu continuar 

rebent el Llibret imprès al vostre domicili o el voleu rebre al vostre e -mail en format .pdf. A 

més, es publicarà tan aviat estigui editat a les web de l’AMPA i de l'escola de forma 

permanent. 

Cal que feu arribar la vostra decisió a l’AMPA abans del proper 20 de juny. En cas de no rebre 

resposta s’enviarà en format digital a l’adreça de correu electrònic on us enviem els missatges 

(si no en tenim, no s’enviarà). 

Les famílies que no són sòcies de l’AMPA només el podran rebre en format digital. 

Atentament, 

     AMPA Escola Bages 

 

 

La família  ...................................................................... 

         manifestem el nostre desig que el proper curs 2014-15 rebem el Llibret Informatiu en 

  Format paper  (1 únic exemplar per família) 

  Format digital (.pdf) a les adreces e-mail : ...................................................... 

           ...................................................... 

 

              Manresa, Juny  de 2014 

AMPA 

http://www.ampabages.cat/

