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Benvolguts mares i pares, 

Volem aprofitar l'ocasió per donar-vos la benvinguda a l'Institut Mercè Rodoreda i animar-vos a 
associar-vos a l'AMPA del Centre. 
 
Qui som? 

L’Associació de Mares i Pares de l’Institut Mercè Rodoreda som tots, cada pare, mare o tutor que 
estigui vinculat amb aquest Centre i vulgui formar part de l’Associació per millorar l’èxit educatiu 
dels nostres fills. 
 
Què fem? 
Representar directament les famílies al Consell Escolar i canalitzar les inquietuds i les iniciatives de 
les famílies relacionades amb el  centre. 
 
Com et pots inscriure? 
Emplenant el formulari que a continuació adjuntem i que també podeu trobar a la pàgina web de 
l’AMPA a l’enllaç següent: http://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/categoria/ampa , clicant en 
l’opció Formularis (AMPA). 
Només farà falta emplenar una vegada aquesta inscripció, en el supòsit que us mantindreu en 
l'associació mentre els vostres fills romanguin al centre o fins que ens sol·liciteu de manera expressa 
la vostra baixa. 
 

 Què hem fet el curs passat? 
 

Gestionar el servei de menjador 
Aula d’Estudi i de Reforç 

Programa de Reutilització de llibres 
Taller de pares 

Tasques solidàries 
Col·laboració amb la festes de l’escola i de comiat de l'ESO i del Batxillerat 

Col·laboració amb l’aula de Robòtica 
Col·laboració amb l’aula de Nanotecnologia 

 

Per finançar les activitats s’ha establert una quota única per família i curs acadèmic de 15€. 
(provisional, a confirmar per l’Assemblea de l’AMPA). 
 
NOTA IMPORTANT: Per participar en totes aquestes activitats, programa de Reutilització de llibres 
inclòs, es requereix ser soci de l'AMPA. 
 
 

Tots junts fem l´AMPA 
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FULL D’INSCRIPCIÓ A L´AMPA  
 

La inscripció és una per família, en entrar l’alumne/a al Centre.  
  
Nom i cognoms de la mare, pare o tutor: 
 ............................................................................................................................................................. 
 

Nom i cognoms de l’alumne/s que entra/en al Centre : 

1.-........................................................................................................................................  Curs: ……. 

2.-........................................................................................................................................  Curs: ...... 

 
▢   Ja sóc soci/a, té germans/as en el/els cursos:........................................................................ 

 

DADES DE CONTACTE (només si primera vegada o actualització) 

 
Carrer...................................................................................................núm...............pis...................... 

Població.................................................................CP....................Provincia........................................ 

E-mail...................................................................................................Telf.......................................... 

 

DADES BANCÀRIES (només si primera vegada o actualització) 

  
 Titular del compte: ………………………………………………………………………............………............................... 
 
 Sol·licito que fins a nou avís abonin a l’AMPA de l’Institut Mercè Rodoreda, amb càrrec al meu 

compte, els rebuts de quotes que aquesta Institució presenti al cobrament. 
 
IBAN: ES _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _._ _ _ _ _ _ 
 

 

Data:   Signatura del titular del compte : 

 

 

D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, he estat informat i accepto 
que les dades siguin utilitzades pels responsables de l´Ampa de l'Institut Mercè Rodoreda.  Qualsevol persona inscrita 

pot exercir el seu dret d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació de les seves dades. 


