
 
 
 
 

 

Benvolgut alumne, 

 

A final del curs 2011-2012, un grup d’estudiants vam crear l’Associació d’alumnes de 

l’Institut Roquetes amb el propòsit de millorar la convivència, representar els alumnes 

envers l’institut i promoure activitats destinades als estudiants del centre i al seu 

benefici.  

l’Associació, amb una junta renovada, està preparada per dur a terme tots els 

projectes que se’ns posin pel davant. Però per fer realitat aquests projectes ens hem 

vist obligats a imposar una quota de soci. Com tots som estudiants, hem intentat que 

sigui la més ajustada possible. La quota serà de 2 euros. 

 Aquests diners seran destinats a promoure activitats al centre i ajudar 

econòmicament als esdeveniments que es donin al centre durant el curs. En cap 

moment aquests diners seran per a ús personal de cap dels membres que formem la 

Junta Directiva, ja que som una associació sense ànim de lucre. 

Quines són les avantatges de formar part de l’Associació d’Alumnes? Molt fàcil! 

 Comunicació directa entre els professors, la direcció del centre i  l’alumnat. 

 Ajudar als projectes que ja existeixen a aquest Institut com l’Orquestra Stop, el 

projecte Arrels o altres projectes d’interès de l’Institut. 

 Participar a tots els actes que l’Associació ofereix i gaudir  de descomptes amb 

les inscripcions. Per exemple el 1r torneig de futbol 7x7 que l’Associació 

organitzarà aquest any, el 2n torneig de Guinyot i Pòquer, la segona 

‘Bicicletada‘ i més activitats que amb el suport de tots vosaltres podrem tirar 

endavant. 

 Gaudir dels premis en metàl·lic que donarem com a suplement al premi de 

l’AMPA als concursants guanyadors a la Diada de Sant Jordi. 

 Informació de les vagues i d’esdeveniments relacionats amb l’Ensenyament. 

 I moltes avantatges més. 

Si tots els alumnes ens unim, podrem potenciar més activitats d’aquest Institut com 

ara la festa de fi de curs però això solament serà possible amb la majoria d’alumnes 

fent pinya. Penseu que 2€ no són res comparat amb els beneficis que traureu d’una 

bona representació de l’alumnat envers l’Institut. 
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Per qualsevol dubte o per demanar més informació podeu contactar amb nosaltres per 

correu electrònic a alumnesinstitutroquetes@gmail.com o enviant un missatge a la 

nostra pàgina web: asalinstitutroquetes.wordpress.com on anirem publicant nova 

informació, també podeu entrar a la nostra pàgina de Facebook: 

www.facebook.com/AlumnesInstitutRoquetes o al nostre Twitter: @AlumRoq. 

Per entrar a formar part d’aquesta associació cal portar els diners i la següent 

autorització firmada a la secretaria del centre abans de l’1 d’Octubre. 

Com a President de l’Associació i amb representació de tota la Junta Directiva 

treballarem per vosaltres i us animem a participar, a unir-nos i a treballar per  un futur 

millor. Ara, amb la situació actual que estem vivint, amb totes les retallades que veiem 

cada dia a les notícies, no ens podem quedar parats. Ens toca   lluitar pels nostres 

drets. Ningú ho farà per nosaltres, així que la solució està a les vostres mans. 

 

Atentament, 

 

Jordi Ramírez, President 

Roquetes, 12 de setembre de 2013 

 

 

 

En/Na ............................................................. com a pare/mare/tutor legal, autoritzo al 

meu fill ............................................................... que està cursant .... d’ ESO/Batxillerat 

.... a formar part de l’Associació d’Alumnes de l’Institut Roquetes pagant la quota 

estipulada de 2€. 

 

 

 

FIRMA DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL      FIRMA DE L’ ALUMNE 
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