Animeu-vos a ser-ne socis i fer pinya plegats
L’objectiu de l’AMPA és col·laborar amb el Centre per aconseguir un institut
amb personalitat pròpia, ben dotat de material i amb una coordinació màxima
entre l’institut i la família. Per aquest motiu és necessària tant la vostra
aportació econòmica, com la vostra participació activa en la mesura que
pugueu, per tal d’aconseguir pels nostres fills/es un ensenyament de la màxima
qualitat possible.
Per tal de formar part de l'associació de mares i pares de l'Institut Serra de
Miramar durant el curs 2020-2021 i poder gaudir dels corresponents avantatges
cal: Emplenar el formulari adjunt i dipositar-lo a la bústia de l'AMPA ubicada a
la porta d’ entrada de l'institut abans del 25 de juliol. (És IMPRESCINDIBLE
que dipositeu el formulari per facilitar el registre de les famílies de l’AMPA)
FORMES DE PAGAMENT


Si feu comanda de llibres a Iddink automàticament us cobraran la
quota de l’AMPA, per tant no es necessari fer cap pagament al banc de
Sabadell.



En cas de no fer comanda de llibres a l’empresa Iddink, el
pagament de la quota s’ha de fer per transferència bancària o ingrés
al compte:
Banc Sabadell ES91 0081 0104 7600 0138 7542
adjuntant la còpia del justificant de l’ingrés realitzat al formulari, on
s’ indiqui clarament el nom de l’alumne i el curs que farà.

La quota de soci és de 36€ per família.
Si pagueu més d’una quota perquè teniu dos o més fills a l’Institut, Iddink us
retornarà la quota/es pagada de més per transferència durant el mes de
setembre.
Ser soci/a de l’Ampa és requisit indispensable per poder accedir al
projecte de socialització de llibres de text que es du a terme al nostre
institut.
Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic:
ampaiesvalls@tinet.cat

Des de l’AMPA us volem informar de tots els avantatges que teniu si us en feu
socis i informar-vos de les activitats que portem a terme.
 Ser de l’AMPA us dóna dret a beneficiar-vos del projecte de reutilització
de llibres, amb l’ empresa Iddink, on estalviareu fins un 56% en llibres
de text.
 Col·laborem econòmicament amb els alumnes de 4art, en l’excursió de fi
de curs.
 Aportació a l’institut per l’estand de l’Espai de l’Estudiant.
 Suport econòmic en la revista de l’institut Aixabuc.
 Organitzem el sopar de fi de curs i donem la oportunitat als alumnes de
3er que són socis de l’AMPA, a fer de cambrers per tal de recollir diners
per l’excursió de 4art. Més un detall de graduació per els alumnes que es
graduen.
 Col·laborem amb l’institut aportant recursos econòmics segons les
demandes del centre.
 Formem part del Xerr@mpa’s, organitzant xerrades destinades als pares.
 Organitzem el refrigeri que s’ofereix en l’acte de graduació dels alumnes
de 2on. BAT
Us volem animar a formar-ne part per poder seguir treballant pels nostres fills.
Junta de l’AMPA

Formulari d’inscripció a l'AMPA
Curs 2020-2021
Nom i cognoms de l’alumne/a:..........................................................
Curs que realitzarà...........................Té germans al centre?.................
Noms i cognoms del germà/na:.........................................................
Curs que realitzarà:.............
Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal:........................................
e-mail:.........................................................................................
Adreça:........................................................................................
Població:................................................... Codi Postal:...................
Telèfon fix:...........................Telèfon mòbil:.....................................

................................., ........ de ....................... de 2020
Signatura

Les dades recollides seran confidencials i seran utilitzades només per l’AMPA de
l’Institut Serra de Miramar.

