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Benvolguts pares, mares i alumnes de INS Pons d’Icart, 

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 ACTIVITATS SUBVENCIONA L’AMPA? 

Les activitats escolars que subvenciona la nostra Associació són, entre d’altres, les següents: 

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

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

- Viatge fi de 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 Tarragona a Barcelona, a Valls, etc.) (tots els cursos) 

A més, 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, 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! 

COM FER-SE SOCI DE L’AMPA? 

Per poder ser soci de l’AMPA heu D’OMPLIR UN FORMULARI que trobareu a la nostra WWW, i ABONAR 

LA QUOTA DE SOCI. El proper curs 2020/2021, oferim les següents modalitats de pagament: 

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

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

El pagament s’ha de fer mitjançant una transferència al següent compte bancari: 

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 

(ampa.iespons@gmail.com). 

Salutacions 

La junta de l’AMPA del IES Pons d’Icart 

FEU-VOS SOCIS DE L’AMPA 

Com més siguem, més coses podrem dur a terme! 
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