Inscripció socis AMPA pel curs 2017‐18
REPRESENTANTS
Tipus

Nom i cognom

Telefon

Correu electrònic

1er
2on

ALUMNES
Nom i cognoms

Curs

1er
2on
3er
Tipus : Pare (P) , Mare (M), Tutor (T), Alumne, si es major d’edat (A)
Curs : 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BTX, 2BTX, CFGM (grau mig), CFGS (grau sup.)

Necessitem pares i mares per ajudar‐nos !
Si estàs interessat en formar part de la Junta Direc va de l’AMPA marca aquesta casella
amb una X i contactarem amb tu : ___
En compliment de la llei vigent de protecció de dades l’informen, i l'associat consent, que les seves dades es registren de manera digital a l’arxiu d’associats de
l’AMPA del Ins tut Els Cendrassos, que tracta les dades personals facilitades de forma conﬁdencial i amb la ﬁnalitat de mantenir una comunicació ﬂuida amb els
seus associats i associades. En qualsevol cas, l’associat podrà revocar en qualsevol moment el consen ment donat i exercitar els drets d’accés, rec ﬁcació,
cancel·lació i oposició, enviat un correu electrònic a ampacendrassos@gmail.com

Forma de pagament
Per banc :
Cal fer un ingrés de 40 euros en concepte de quota de soci/a de l’AMPA de l’Ins tut Cendrassos
corresponent al curs 2017/2018. L’ingrés es pot fer a qualsevol caixer de CaixaBank (“La Caixa”)
que disposi de lector de codi de barres o per la línia oberta del mateix banc. Cal indicar NOMS i
COGNOMS de l’alumne/es. (UN UNIC PAGAMENT PER FAMILIA)
En tat: 0565205

Efec u :
He rebut de ____________________________________________ la quan tat de 40 euros en
concepte de quota d’soci/a de l’AMPA de l’Ins tut Els Cendrassos, corresponent al curs
2017/2018.
(segell de secretaria)

Oberta la inscripció de socis AMPA pel curs 2017‐18
A L’AMPA col·laborem i ajudem als vostres ﬁlls en totes aquelles ac vitats que ens dema‐
na la DIRECCIO de L’INSTITUT i que no es poden cobrir amb el pressupost habitual.
ACTIVITATS QUE FEM
Xerrades d’orientació acadèmica, Premis de recerca de Batxillerat, Premis projectes de Cicles Forma us, Premi de Nadales, Festes de Sant Jordi, Aula Neta, Mate Festa, Organització
de xerrades d’interès dels pares , mares i alumnes , Subvenció de sor des i excursions ,
Sorteigs pels socis, Premis a l’esforç personal ,etc...
FEM ACTIVITATS PER ESO, BATXILLER I CICLES FORMATIUS

I recorda de demanar el teu carnet i podràs gaudir de les avantatges
i descomptes que ofereixen els nostres patrocinadors !!!!

Pots fer‐te soci quan et matriculis pel nou curs, demaneu a secretaria el
formulari AMPA o pots omplir el formulari que hi ha al darrera i deixar‐lo a
secretaria. Mes informació a ampacendrassos@gmail.com

