
Cabrils, 10 de juny de 2021
Benvolgudes famílies,

La Junta de l'Ampa us dona la benvinguda a l'Institut de Cabrils. 

Sabem que, entrar a l'Institut suposa iniciar una nova etapa.  Una etapa en l'ensenyament de les nostres filles i fills
que per a moltes famílies és totalment desconeguda. Per aquest motiu us volem dir que ens teniu al vostre costat
per ajudar en tot el que ens sigui possible.

Voldríem començar demanant la vostra col·laboració de dues maneres:

1. ASSOCIANT-VOS A L'AMPA: Volem aconseguir que totes les famílies de l'Institut formem part de l'AMPA,
d'aquesta manera podrem destinar els recursos a acabar projectes a mitges, com per exemple la compra
d'ordinadors per l'aula de tecnologia, i també col·laborar en les noves necessitats que puguin aparèixer. 
En resum, volem contribuir en la millora del funcionament del nostre centre.

2. ENTRANT A LA JUNTA:  Necessitem mares  i/o  pares que vulguin  entrar  a  formar part  de la  Junta.  El
funcionament de la nostra associació no es tant feixuc com a primària, però com sempre passa anem
mancats de voluntaris. Tenim projectes pendents de realitzar com son la transformació d'AMPA en AFA o
la renovació i actualització de continguts de la pàgina web, entre d'altres que puguin anar sorgint, però
per poder-ho fer tot ens cal ser més. 
Si us animeu, ens envieu un correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres.

L'AMPA col·labora en el  programa de reciclatge de llibres. Aquest servei, gestionat per l'empresa IDDINK, ens
permet reduir el cost dels llibres i alhora ser respectuosos amb el medi ambient.

També gestionem el  lloguer d'armariets,  les  famílies  que ho vulguin  poden llogar-ne un per  deixar  llibres  o
qualsevol altre material escolar, ajudant així a alleugerir el pes de les motxilles.

Ser soci/a de l'Ampa també te avantatges particulars: podreu gaudir d'un millor preu en el lloguer dels armariets i
us estalviareu el cost de l'autobús en determinades sortides.

Per poder-vos associar cal seguir els següents passos:

1. Omplir el FULL D'INSCRIPCIÓ que us fem arribar
2. Pagar la QUOTA de l'AMPA:

* IMPORT: 25,00 € per curs i família (independentment del nombre de germans)

* FORMA DE PAGAMENT: Cal fer l'ingrés al compte de l'AMPA, indicant SEMPRE el NOM i COGNOMS de 
   l'ALUMNE/A i el CURS que farà:

    Núm. de compte: CAIXABANK ES51 2100 1370 1102 0013 1151

    Codi entitat: 0191822 (Si feu l'ingrés mitjançant el caixer automàtic o línia oberta)

3. Pagar la quota de LLOGUER D'ARMARIET (si hi esteu interessats). La forma de pagament és la mateixa que
en el punt anterior.
* QUOTA PELS SOCIS DE L'AMPA: 55,00€

* QUOTA PELS NO SOCIS DE L'AMPA: 65,00€

4. Enviar  el  FULL  d'INSCRIPCIÓ i  els  COMPROVANTS  DE  PAGAMENT  al  correu  electrònic  indicat  al  final
d'aquesta carta.  És MOLT IMPORTANT que indiqueu a l'ASSUMPTE del correu el NOM, COGNOMS i CURS
del vostre fill o filla.

El  TERMINI per fer  els  pagaments i  fer-nos arribar tota la  documentació referent a l'AMPA és el  mateix  que
l'establert per fer la matrícula, del 14 al 18 de juny.

Moltes gràcies i fins aviat!

LA JUNTA DE L'AMPA
ampaiesdecabrils@gmail.com 
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