
	  

	  
	  
	  

Curs	  2015-‐2016	  
	  
Benvolguts	  Pares	  i	  Mares,	  	  
	  
L’AMPA	  (associació	  de	  mares	  i	  pares	  d’alumnes),	  entitat	  sense	  ànim	  de	  lucre	  composta	  pels	  pares	  i	  mares	  dels	  nens/es	  
escolaritzats,	  té	  com	  a	  funció	  vetllar	  pels	  benestar	  dels	  nostres	  fills/es	  a	  l’Escola,	  bàsicament	  complementant	  aspectes	  que	  
puguin	  resultar	  insuficients	  o	  millorables.	  	  L’AMPA	  fa	  possible,	  entre	  d’altres,	  el	  següent:	  
	  

v Que	  hi	  hagi	  un	  servei	  de	  permanències	  al	  matí	  i	  tarda,	  i	  que	  permet	  dur	  i	  recollir	  als	  nens/es	  abans	  i	  després	  de	  
l’horari	  escolar	  (facilitant	  conciliar	  la	  vida	  laboral).	  

v Que	  hi	  hagi	  activitats	  extraescolars.	  
v Que	  hi	  hagi	  colònies.	  
v Que	  hi	  hagi	  una	  coordinació	  amb	  Direcció,	  els	  Mestres	  i	  l’Escola,	  per	  tal	  que	  tot	  funcioni	  el	  millor	  possible.	  
v Subvencionar	  projectes	  educatius	  que	  els	  mestres	  proposen	  
v Subvencionar	  projectes	  i	  propostes	  	  (ex.:	  pissarres	  digitals,	  iPads,	  laboratori...)	  
v Que	  la	  compra	  de	  llibres,	  conjuntament,	  sigui	  econòmicament	  més	  beneficiosa	  per	  a	  tots	  
v Que	  hi	  hagi	  servei	  de	  menjador	  escolar.	  
v Col·laborar	  amb	  celebracions	  i	  festes	  senyalades.	  
v Moltes	  altres	  tasques	  cabdals	  i	  fonamentals	  pels	  nostres	  fills/es	  

	  
L’AMPA	  te	  una	  quota,	  voluntària,	  anual,	  única	  i	  familiar,	  és	  a	  dir,	  amb	  independència	  del	  nombre	  de	  fills,	  de	  40	  €	  (l’any).	  	  
	  
Us	  convidem	  a	  que	  formeu	  part	  de	  l’AMPA	  omplint	  aquesta	  fitxa.	  
Omplint	  el	  present	  formulari	  passeu	  a	  formar	  part	  d	  l’AMPA	  i	  ens	  autoritzeu	  a	  que	  us	  podem	  enviar,	  al	  correu	  electrònic	  que	  
ens	  detalleu,	  únicament	  informació	  de	  l’Escola,	  o	  escolar/educativa,	  que	  l’AMPA	  considera	  serà	  del	  vostre	  interès	  (qualsevol	  
persona	  que	  desitgi	  donar-‐se	  de	  baixa	  del	  servei	  de	  comunicacions	  només	  cal	  que	  ens	  ho	  faci	  saber,	  també	  per	  e-‐mail,	  i	  no	  li	  
serà	  enviat	  res	  més).	  Tanmateix	  accepteu	  que	  el	  vostre	  fill/a	  sigui	  fotografiat	  i	  que	  les	  fotografies	  puguin	  ser	  distribuïdes	  
única	  i	  exclusivament	  a	  nivell	  escolar	  (pares	  i	  blog	  de	  l’AMPA	  ampa.escolasjordi.cat)	  
	  
Alumne:	  ................................................................................	  Curs:	  ...............	  
Alumne:	  .................................................................................Curs:	  ..............	  
Alumne:	  .................................................................................Curs:	  ..............	  
Alumne:	  .................................................................................Curs:	  ..............	  
	  
	  
Nom	  del	  pare:	  ................................................................................Email:	  .......................................................................	  
	  
Signatura	  
	  
	  
Nom	  de	  la	  mare:	  ..................................................................	  .............Email:	  ..................................................................	  
	  
Signatura	  	  
	  
Pagament	  quota	  AMPA:	  	  
	  
- Per	  transferència	  bancària	  al	  moment	  de	  fer	  la	  comanda	  dels	  llibres	  	  
- Si	  no	  es	  compren	  els	  llibres,	  també	  per	  transferència	  bancària	  o	  en	  efectiu	  a	  un	  dels	  membres	  de	  la	  Junta	  de	  l’AMPA	  

(noms	  i	  contactes	  a	  l’apartat	  CONTACTE	  del	  blog	  ampa.escolasjordi.cat)	  
	  
AMPA	  LA	  CAIXA	  2100	  1372	  98	  0200021365.	  	  
	  
Poseu	  el	  nom	  de	  la	  família,	  el	  curs	  i	  el	  concepte	  “quota	  ampa”	  
	  
Gràcies	  
AMPA	  ESCOLA	  SANT	  JORDI	  

AMPA	  Escola	  Sant	  Jordi	  
Sant	  Vicenç	  de	  Montalt	  


