
AMPA 
ESCOLA SANTIAGO RUSIÑOL

CURS 2020-21



Com fer-vos sòcies?

Aquest curs per ser sòcies de l'AMPA heu de fer el pagament de la quota (20

euros) per transferència bancària o ingrés al número de compte de l'AMPA 

ES02 2100 0718 5101 0100 3744 CAIXABANK DE PENSIONS

No es pot realitzar el pagament en efectiu. Quan feu la transferència o ingrés heu

de posar el nom, cognoms i curs al concepte.

Un cop fet el pagament ens haureu de fer arribar per correu electrònic a l'adreça

de l'AMPA: ampa_santiagorusinol@hotmail.com una fotografia o escanejat del full

d'inscripció.

El full d'inscripció es va entregar amb el sobre dels informes el mes de Juny a

l'escola.  També el  podeu trobar per  descarregar  en format  PDF a la  web de

l'escola. 

IMPORTANT: No oblideu SIGNAR el full d'inscripció!!

 

      20 € +



Quan rebem el pagament i el full d'inscripció us enviarem un mail contestant-vos

amb el vostre número de soci. 

Recordeu que és necessari ser sòcies de l'AMPA per gaudir del preu especial en les

activitats extraescolars. Per a les famílies no sòcies el preu s'encareix 5 euros per

mensualitat i alumne.

Com estarem en contacte?
Durant el mes d'Octubre us convocarem a l'Assemblea General a través del correu

electrònic que ens faciliteu. Aquesta Assemblea es realitzarà telemàticament.

Donada la situació del COVID-19 aquest curs no donarem atenció presencial a les 

famílies. Per a qualsevol dubte ens podeu localitzar per correu electrònic:

ampa_santiagorusinol@hotmail.com

En cas que sigui un tema que no es pugui resoldre per mail concertarem una 

visita amb cita prèvia al despatx de l'AMPA. 

Quines actuacions tenim previstes pel curs 2020-21?
Aquest curs 2020-21 la Junta de l'AMPA amb els vocals, juntament amb totes

aquelles famílies que vulgueu participar ens dedicarem en grups reduïts a fer

millores  als  espais  comuns  de  l'escola.  Fa  temps  que  estem  treballant

conjuntament amb l'Equip Directiu i els mestres de l'escola per analitzar aspectes

a millorar  i  com podem ajudar  les  famílies.  Tota  aquesta informació  es  farà

arribar el dia de l'Assemblea al mes d'Octubre.

D'altra  banda  l'AMPA  segueix  treballant  juntament  amb  VALORS  pel

desenvolupament de les activitats extraescolars.



Gràcies per formar part de l'AMPA!

*Imatge de Joan Turu 


