
 
 

 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
L'equip de L'AMPA us donem la benvinguda a l'escola “Ramon y Cajal”. L’AMPA som una associació de                 
mares, pares i tutors que exercim com a vincle d’unió entre les famílies i l’escola, tant per a recolzar a les                     
famílies com per aportar recursos que puguin facilitar la tasca docent i educativa del centre. 
 
Des de l’AMPA fomentem el treball en benefici de tots i cadascun del xiquets de l'escola. Oferim activitats                  
extraescolars per als socis, xerrades, tallers, a més de col·laborar en diferents activitats culturals del poble:                
Carnestoltes, accions solidàries, Parc Infantil de Nadal, assaig infantil del Ball de Mantons, etc. A la vegada,                 
cada curs escolar, l’associació fa una aportació econòmica a l’escola per a cobrir diferents necessitats               
marcades des de la pròpia direcció de l’escola.  
Els socis de l’AMPA gaudeixen de diferents beneficis: Descomptes en molts comerços del poble, en els                
cursets de natació a diferents piscines i obsequis per part de l’AMPA en el material de compra obligatòria                  
per als alumnes: La samarreta de l’escola, els fulls per als alumnes d’infantil i l’agenda per als alumnes a                   
partir de 1er curs. 
 
Si voleu formar part del nostre projecte només heu de fer-vos socis. A continuació us detallem les quotes                  
anuals segons el nombre de fills/es escolaritzats. La quota de soci/a és: 

● 1 fill - 20€ 
● 2 fills - 30€ 
● 3 fills o més - 35€ 

 
Les samarretes les haureu d’encarregar a la Botiga de Tecnoprevent del carrer Calvari mostrant el rebut de                 
la quota de l’AMPA.  
Els preus de les samarretes o la dessuadora, per als que esteu interessats en adquirir-ne més, són: 

● Samarreta màniga llarga: Socis - 5€ / No socis: 10€ 
● Samarreta màniga curta: Socis - 6€ / No socis: 10€ 
● Dessuadora: Socis - 10€ / No socis: 13€ 

 
Els NO socis hauran de comprar l'agenda de l’escola pels alumnes de primària a un preu de 6€. 
 
També us volem convidar a formar part de la junta de L'AMPA o del grup de col·laboradors/es, que ens                   
donen un cop de mà en accions puntuals per poder seguir endavant amb el nostre projecte. 
 
Degut a la situació actual rebreu l’enllaç al formulari d’alta de soci de l’AMPA al vostre telèfon mòbil                  
mitjançant whatsapp o també el podreu trobar al blog de l’escola. Si arribada la data no l’heu pogut                  
localitzar, i us voleu fer socis, sempre podeu sol·licitar l’enllaç al telèfon de l’AMPA: 622 417 152.  
Si com a mètode de pagament escolliu l'ingrés o transferència al compte de l’AMPA, haureu d’enviar una                 
fotografia del justificant d'ingrés de la quota que us correspongui, d’acord amb preus esmentats              
anteriorment, al whatsapp de l’AMPA, sempre indicant el nom de la família que es dóna d’alta. 
 
Qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar WhatsApp al telèfon 622 417 152. 
 
Moltes gràcies i benvinguts a la nostra escola! 
 
AMPA ESCOLA “RAMÓN Y CAJAL” ULLDECONA 

 


