
AMPA INSTITUT DE SALES 

C/ ANTONIO MACHADO 43 Telf: 936584840 

08840 VILADECANS 

Benvolgudes famílies: 

L'AMPA us dona la benvinguda al curs 2020-2021 

L'AMPA d'aquest institut funciona des de ja fa molts anys i cada curs intenta millorar amb la 
col·laboració de tot els pares i mares del centre. 

DONADA LA SITUACIÓ ACTUAL GENERADA PEL COVID-19 I DE MANERA EXCEPCIONAL 
ENGUANY LA QUOTA DE SOCI ES VEURÀ REDUÏDA, PER TANT LA QUOTA ANUAL 
D'AQUESTA ASSOCIACIÓ ÉS DE 20€ PER FAMÍLIA. Aquests diners ens permeten contribuir, 
juntament amb el nostre esforç, en moltes de les activitats i projectes que des del centre 
s'organitzen com ara: 

1. Castanyada 
2. Festa de Nadal i AMPA Noel 
3. Sant Jordi 
4. Fira de l'Escola pública 
5. Sopars de 4rt de l'ESO i 2n de Batxillerat 
6. Sortida a Port Aventura 
7. Projecte de socialització de llibres de text. Requisit indispensable ser soci per a participar 

del projecte   

L'AMPA organitza i controla tot el projecte de socialització de llibres de text de l'ESO del Centre. 
Compra, etiqueta, folra i distribueix els llibres a tots els alumnes que s'adhereixin al projecte. 

L'AMPA és a la vostra disposició sempre que es precisi els dimarts i dijous  de 10.45h a 11.45h, 
per ajudar-vos a resoldre dubtes o qualsevol altre qüestió que es presenti. Els pares i les mares 
interessats a participar activament a l'AMPA, us podeu adreçar a nosaltres en qualsevol moment. 

Us hi esperem!!! 

AMPA INSTITUT DE SALES 

PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I PARTICIPATIVA 

   El pagament de la quota s’ha de fer a l’entitat bancària OPENBANK (GRUPO 
SANTANDER) al numero de compte: 

IBAN: ES34 0073 0100 5005 0601 9749 

Quantitat: 20€ 

Es pot realitzar:  - Transferència Bancaria 

                       -  Finestreta ( en efectiu sucursal Banco Santander ) 

                       - Targeta bancaria del Banco Santander o Openbank 

Es imprescindible posar el nom de l'alumne i curs. 

 

IMPORTANT. El pagament ha de fer-se a nom de l'alumne i curs i especificar si 
te germans al centre . Caldrà conservar el resguard.  


