AMPA PARE CATALÀ
FES-TE SOCI
L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares de l’escola, una associació compromesa amb la millora
de l'educació dels nostres fills i filles i del seu centre educatiu.
Agenda de l’escola, Activitats Extraescolars, Escola Matinera, Multi taller de juny i setembre,
Escola d’Estiu, participació a la Trobada d’Escoles en Valencià, Festes de Benvinguda i Fi de
Curs, Finançament d’Activitats Extraescolars... són algunes de les diverses activitats que de
forma voluntària s’organitzen i gestionen des de l’AMPA.

QUOTA
La quota anual és de 20+3 € anuals per família, independentment del nombre de fills
matriculats al col·legi i es pot abonar mitjançant:
−
−

Ingrés bancari o transferència en el compte de l’AMPA, fent constar com a receptor
de l’ingrés a l’AMPA PARE CATALA. CAIXA POPULAR ES33 3159 0063 56 2401991423
En efectiu en un sobre tancat, junt a la butlleta d’inscripció, dins de la bústia de
l’AMPA.

AMPA SOLIDÀRIA=20+3 € d’aportació solidària i voluntària per al projecte del FONS COMUNITARI ESCOLAR

✄ --------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SOCI DE L’AMPA. Curs 2018-2019
(Emplena aquesta butlleta d’inscripció i deixa-la a la bústia de l’AMPA, grapada amb el justificant de l’ingrés en el banc)

NOM de l’alumne

COGNOMS de l’alumne

CURS

Jo
, com a pare/mare/tutor
d’aquest/s alumne/s, manifeste la voluntat de ser SOCI DE L’AMPA DEL CEIP PARE CATALA i per
això signe aquesta butlleta d’inscripció a la qual adjunte (Marqueu el que corresponga)
□ Còpia del resguard de l’ingrés que he efectuat de la quota de soci anual per família
□ L'import en efectiu de la quota de soci anual per família
València
Signatura del pare/mare/tutor:

ampa.parecatala@gmail.com

de_

_de 20__

ampaparecatala.org

NECESSITEM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS PER SEGUIR MILLORANT
Quants més siguem, més iniciatives podrem assumir i podrem dur a terme més projectes. Per
això volem recordar-vos que les nostres portes estan totalment obertes i us animem a
col·laborar amb l'AMPA i a participar a les reunions obertes de la Junta Directiva que es
celebren el primer dilluns de cada mes.
OBJECTIUS
L’AMPA duu a terme activitats que persegueixen com objectiu comú la millora de l’educació
dels nostres fills i filles, com ara:
− Ser interlocutor davant les Administracions en tot allò que tinga a veure amb les
demandes de millora de l’escola
− Col·laborar en les activitats educatives del centre i organitzar-ne d’altres que les
complementen (esportives, culturals, lúdiques...)
− Intervindre en la gestió escolar mitjançant la nostra participació en el Consell Escolar
del Centre
− Ser sensible a les inquietuds, opinions, propostes, dels pares i mares de l’escola i
treballar per donar-los resposta
− Buscar i gestionar fons de finançament que donen suport al finançament de l’escola i
afavorisquen l’accés dels nostres fills a una oferta educativa de qualitat
− Mantenir informades a les famílies de les activitats rellevants de l’escola al llarg del
curs
− Impulsar una escola oberta al barri del qual tots en formem part mitjançant el suport i
la participació en les activitats que s’hi organitzen
− Afavorir la integració i la interculturalitat com a valors de l’escola
− Fomentar els mecanismes de solidaritat i suport mutu entre les famílies amb el Fons
Comunitari Escolar

INFORMA’T
Facebook.com/AmpaPareCatala

ampaparecatala.org

CONTACTA AMB NOSALTRES
ampa.parecatala@gmail.com
Bústies de l’AMPA situades als vestíbuls
del l'edifici primària

PER TOT AIXÒ US CONVIDEM A PARTICIPAR
L’AMPA SOM TOTS I TOTES

