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ESCOLA DE MÚSICA

Ja ha començat el nou curs de l’escola de música
2010/2011, com cada any l’APIMA els fa arribar el full informatiu
de totes les activitats dutes a terme durant el curs passat i que
enguany volem repetir i ampliar si podem.

Desde la junta volem animar a tots: pares, alumnes i professors a
continuar treballant per l’escola i .la música

L’APIMA té com funcions i objectius:

- representar als pares davant l’escola
- col·laborar amb l’Escola fomentant i organitzant activitats

extraescolars
- sol·licitar ajuts i subvencions a les diferents administracions

públiques i a entitats privades.
- actuar com a mediador per a resoldre conflictes.

Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta
Carrer Miralles, 2-4

43870 Amposta
Tel./Fax 977 70 30 30

info@lafila.cat
www.lafila.cat
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APIMA DE LA FILA

Per qualsevol qüestió relacionada amb l’APIMA podeu posar-vos
en contacte amb algú de la junta directament o per mitjà de la
secretaria de La Fila
L’actual Junta de l’APIMA de la FILA es la següent:
Presidenta: Humildad Valldeperez
Secretària: Anna Tomas Talarn
Tresorera: Maria Antònia Serra Bertomeu
Vocal: Montserrat Casanova Argentó
Vocal: Marina Barberà Pallarés
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Activitats que l’APIMA de l’Escola de
Música de la Unió Filharmonica
organitza o col·labora:

Octubre

Novembre

Castanyada

Santa Cecília
Entrega a l´escola d´un projector i un baix.
Sorteig de regals al dinar amb
col·laboració de botigues d`Amposta.

Abril

Diada de Sant Jordi al Castell
Paradeta venda de camisetes, pins,
roses,... i bar.
Concurs Punts de llibre. Guanyadors
Ferran Conde i Núria Campos.

Desembre

Festa de Nadal

Venda de Loteria de Nadal i Cistella

Visita del Pare Noel. Regals i xocolatada

Febrer

Carnaval
Col·laboració i participació.
Us animen a participar pares i mares.

Juny

XII Trobada de Bandes Juvenils Ciutat
d’Amposta
Col·laboració. Berenar per als participants

Juny

Festa Final de Curs
Pallasso Moniato i berenar per a tots.

Juny

Final de curs
Col·laboració les Set per Sant Joan.
Audicions, activitats, sortida amb bici a la
torre de la Carrova i dinar....
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