Plaça Espanya, 2 / 08242 Manresa
Telf. 93 877 27 77 / ampa@inspeguera.cat
WEB : http://iespeguera.cat/ampa

FULL D'ASSOCIAT
curs 2021/2022

Mare, pare o tutor legal
Nom i
cognoms

Telèfons. Indiqueu-los
per ordre de preferència, i
si hi voleu rebre SMS.

DNI / passaport / tarja residencia
Correu electrònic
Adreça
(carrer, núm..)

Població

Codi postal

Fills, filles o tutelats que es beneficiaran de les activitats específiques per als alumnes
Alumne/a 1 Nom i cognoms :

Cursarà:

Alumne/a 2 Nom i cognoms :

Cursarà:

Alumne/a 3 Nom i cognoms :

Cursarà:

Condicions d’associat : El pare, mare o tutor legal serà soci de l’AMPA sempre que estigui al
corrent del pagament de la quota per curs escolar, establerta en assemblea general, i mantingui
la condició de pare, mare o tutor legal d'un alumne del centre.
Beneficis de l’associat al dors. Teniu tota la informació al local de l'AMPA o a la WEB de
l'AMPA (vegeu a dalt).
Tractament de dades i cessió de drets d’imatge : En virtut de La Llei 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal, l’associació tindrà cura d’aquestes dades comprometent-se a fer-ne
un ús estrictament propi. D’altra banda, el soci dóna permís a l’associació per utilitzar imatges
captades de l'alumnat apuntat en activitats de l’institut publicades per l’associació.
Signatura : El soci titular signa aquest document donant compte de la veridicitat de les dades i
dels acords que s'estableixen en aquest document.
Lloc i data :
Signatura pare / mare / tutor legal:

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’AMPA?
L’objectiu fonamental és ser el lligam entre les famílies i l’Institut. Ha de treballar de
forma conjunta amb l’Equip directiu i els professionals del Centre per a aconseguir entre
tots el millor institut.
Per a poder fer aquesta feina existeix una línia de comunicació constant amb la direcció
del centre reflectida en les reunions mensuals que es fan.

QUÈ FA L’AMPA?
Gestiona un pressupost que serveix en part per contractar un tècnic informàtic (molt
necessari en un centre on una de les eines principals de treball és l’ordinador) i una
treballadora social (que és una figura important en un moment on la situació social i
econòmica continua sent fràgil).
Cuida l’espai i el contingut de la biblioteca del centre.
Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars del centre.
Col·labora en tasques de suport a l’alumnat i al professorat.
Gestiona el mercat de llibres de 2na mà a Batxillerat.
Gestiona el lloguer d’armariets per als alumnes del centre.
Organitza actes lúdics i/o formatius per a tota la comunitat educativa.
Fa aportacions econòmiques a projectes proposats per l’Institut.
Col·labora amb l’associació esportiva del centre.
Forma part amb representació pròpia al Consell Escolar del centre.

QUINA QUOTA TÉ SER SOCI DE L’AMPA?
L’AMPA es finança mitjançant l’aportació d’una quota anual que serveix per a poder
organitzar els diferents serveis que s’ofereixen. Poden ser socis de l’AMPA tots els
pares, mares i tutors legals d’alumnes del centre.
Quota socis AMPA (curs 2017-18): 45 € per soci.

COM PUC ESTAR INFORMAT DE LES ACTIVITATS QUE FA L’AMPA?
Per tal de poder oferir tots aquests serveis, la junta de l'AMPA es reuneix de manera
ordinària el primer dijous de cada mes a la biblioteca. Tots el socis de l’AMPA hi poden
assistir.
L’Assemblea General de l’AMPA es celebra un cop a l’any, normalment a l’octubre, per
tal d’aprovar pressupostos i informar de les línies de col·laboració del curs en qüestió.
L’AMPA disposa d’un espai web http://ampa.inspeguera.cat

COM CONTACTAR AMB L’AMPA?
Es pot contactar amb l’AMPA mitjançant el correu electrònic.
ampa@inspeguera.cat

