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AMPA
Qui som?
I perquè utilitzem els diners de la quota anual de l’AMPA que paguem les famílies?
Aquest any, l’AMPA de l’escola, la formem un grup de mares i pares dels Gallarets amb ganes de fer moltes
propostes, ja algunes encaminades...
Us expliquem perquè és important que les famílies col·laboreu en pagar els 20€ anuals de quota que
demanem a principi de curs.
Ja hem començat a preparar la primera festa que serà la

de benvinguda, el dia 28 d’octubre, on

prepararem esmorzar, tallers i altres sorpreses perquè pugueu gaudir d’un matí de diumenge tota la família.
Aviat us farem arribar més informació de la festa.
La quota servirà per:



Regals del Tió de Nadal per les aules dels vostres fills/es.



Festes: Benvinguda, Primavera i Festa de final de curs
(Concerts, entitats del poble, tallers, materials)



Bossa de roba per la fruita



Col·laborem comprant els materials necessaris per la matinal solidària



Espais familiars



Samarretes pels infants



Sant Jordi (Contes i altres)



Gots per les festes



Concerts de grups coneguts “Pot petit” (format per escoles bressol)



I altres...

Tots els diners de l’AMPA sempre és pel benefici dels infants, dels nostres fills/es.
Per això, seria important que totes les famílies col·laboréssiu amb nosaltres per poder dur a terme totes les
propostes.
Moltes gràcies a tots. Esperem la vostra col·laboració!
Atentament,
AMPA dels Gallarets

AUTORITZACIÓ PER LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE
LA QUOTA DE L’AMPA
SI vull col·laborar
NO vull col·laborar
Nom i cognoms del/s alumne/s

Curs

Dades del pare, mare o tutor que autoritza la domiciliació bancària
Nom i cognoms

DNI

Adreça

E-mail

Número de compte (IBAN)
E S
Autoritzo a l’AMPA de l’EBM Els Gallarets per a que passi, amb càrrec
al compte indicat, del qual sóc titular el rebut corresponent a:

Quota de soci de l’AMPA

Qui ho gestiona
AMPA

Tipus de càrrec
Únic (*)

(20€ anuals per família)
(*) La quota de soci de l’AMPA es renovarà automàticament cada curs a no ser que
indiqueu el contrari en aquest full.

Signatura

Santpedor, a

de

de 20__

Retorneu degudament complimentat. És important anotar el correu electrònic per
poder rebre les notificacions de l’AMPA. Si no voleu col·laborar, marqueu la casella
NO i ompliu les dades de l’alumne i retorneu el document signat.

