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Benvolguts pares, mares i alumnes, 
 
Aprofitem les dates de matriculació per posar-nos en contacte amb vosaltres. En primer lloc, volem 
recordar els objectius de l'AMPA: ajudar econòmicament en algunes de les activitats que organitza el 
centre;subvencionar les sortides que es programen durant el curs;promoure la participació de mares i 
pares; servir de canal de comunicació entre les famílies i el centre;participar en el Consell Escolar del 
Centre, etc. 
 
  

QUINES SÓN LES ACTIVITATSQUE SUBVENCIONA L’AMPA? 

 
Les activitats escolars que van estar subvencionades per la nostra Associació durant el curs 2018/2019 
són lessegüents: 
 

- Cala Montjoi (1r-2n ESO) ............................................................................... 12,00 € (per alumne) 

- Esquiada (3r-4t ESO i 1r BAT) ......................................................................... 23,00 € (per alumne) 

- Viatge fide curs a Madrid (4t ESO) ............................................................... 15,00 € (per alumne) 

- Intercanvi amb Dinamarca (1r BAT ……………………………………………………....….. 30,00 € (per alumne) 

- Viatge fi de curs a Berlín (2n BAT) ................................................................. 15,00 € (per alumne) 

- Sortides al teatre(a Barcelona, a Valls, etc.) (tots els cursos) 

 

Així mateix, de cara al curs vinent l’AMPA ofereix la possibilitat de realitzar les següents ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS als alumnes que siguin socis: 

- FUTBOL (de 1r a 4t ESO). Dilluns i dimecres de 16,30 a 18h. 

- BÀSQUET (de 1r a 4t ESO). Dimarts i dijous de 16,30 a 18h. 

El preu de l’activitat serà de 25 €/mes i inclourà la participació a la lliga del Consell Esportiu del 

Tarragonès, amb el corresponent partit setmanal. 

A l’inici del proper curs es convocarà una reunió amb els pares i mares dels alumnes inscrits per parlar 

del funcionament de l’activitat. 

A més d’aquestes activitats, els pares i mares de l’AMPA col·laboren en el bon funcionament del centre i 

en les diverses activitats que s’hi duen a terme: Sant Jordi, dia del llibre, carnaval, festes de final de 

curs de 4t d’ESO i 2n de BAT. Us animem a col·laborar amb l’organització i a donar-nos suport amb la 

vostra presència i suggeriments! 

FEU-VOS SOCIS DE L’AMPA 

Com més siguem, més coses podrem dur a terme! 
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COM FER-SE SOCI DE L’AMPA? 

 

Per poder ser soci de l’AMPA heu D’OMPLIR LA BUTLLETA ADJUNTA i dipositar-la a consergeria. 

Així mateix, heu d’ABONAR LA QUOTA DE SOCI. El proper curs 2019/2020, oferim les següents 

modalitats de pagament: 

a.- Quota AMPA: 32,00 € (per família) 

b.- Quota AMPA + lloguer d’1taquilla: 52,00 € (per família) (estalvi de 20 €) 

 

El pagamentnoméses podrà realitzar, ABANS DE L’INICI DEL CURS: 

Mitjançant una transferència al compte bancari d’Arquia: 

IBAN:  ES72 3183 4300 77 0001254110 

 

 

MOLT IMPORTANT 

Al concepte de la transferència poseu el NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

 

 

Podeu exposar els vostres dubtes o suggeriments al correu electrònic de l'AMPA. 

Salutacions 

La junta de l’AMPA 

 

 

 

FEU-VOS SOCIS DE L’AMPA 

Com més siguem, més coses podrem dur a terme! 
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BUTLLETA INSCRIPCIÓ SOCI AMPA CURS 2019/2020 (un cop l’hagueu omplert, dipositeu-la a consergeria) 

 
DADES DEL REPRESENTANT FAMILIAR (PARE, MARE O TUTOR): 
 
NOM: 

                              

COGNOMS: 

                                     

DNI/NIE 

         

ADREÇA: 

                                           

TELÈFON: 

1:          2:          

E-MAIL: 

                                            

 

LA FAMILIA QUE REPRESENTO INSCRIU ELS SEGÜENTS ALUMNES: 
  
NOM I COGNOMS         CURS (2019/2020) 

                                            

NOMI COGNOMS          

                                             

NOM I COGNOMS           

                                            

 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ AMPA (per família) (marqueu amb una creu) 

Quota AMPA: 32,00 € (per família)  

Quota AMPA + lloguer d’1 taquilla: 52,00 € (per família) 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (Per alumne)  

NOM I COGNOMS (alumne)    CURS 2018/2019    ACTIVITAT 

                                            

NOM I COGNOMS (alumne)         

                                            

NOM I COGNOMS (alumne)         

                                            

 
Les dades facilitades a l’AMPA Pons d’Icart ho són amb la finalitat de poder rebre els serveis propis d’aquesta associació. 
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci de l’AMPA o durant els anys necessaris 
per complir les obligacions legals. No es cediran a tercers excepte per obligació legal. Es reconeix el dret a obtenir 
informació sobre com l’AMPA tracta les dades personals que li han estat facilitades i accedir-hi, rectificar-les o sol·licitar-ne 
la supressió quan ja no siguin necessàries. 


