
 
 

AMPA I. E. S. LES FOIES 
 

Per la present ens agradaria comunicar-vos com és d’important participar en L’AMPA per a 
millorar   el dia a dia dels nostres fills i filles en l’Institut. L’AMPA és una agrupació de mares i 
pares, sense ànim de lucre, dedicats a afavorir tota classe d’activitats de millora de l’educació 
dels nostres fills. 
 
Per al pròxim curs la quota de l’AMPA serà de 15€ per alumne: 

-Els alumnes de L’AMPA tindran  cobertes les despeses d’agenda, un llibre de 

lectura i totes aquelles activitats addicionals que siguen subvencionades per 

l’AMPA. Tot inclòs dins de la quota de 15€. 

A la part de darrere del full està la informació especificada per cursos.  
A més a més fomentarem i col·laborarem  en totes les activitats de l’institut en mesura de 
les nostres possibilitats. 
 
INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019 /2020 
Per a ser membre de l’AMPA cal ingressar una quota per alumne de 15€ (dos o més fills al 
centre 30€) al compte: 
BANKIA: ES42 2038 6115 1230 0023 5672.  
(dimarts i dijous de 8:15 a 12:00 h, del 10 al 20 de cada mes) i portar justificant de l’ingrés 
i grapada a les dades personals i depositaro a la bustia de l’institut . 
 
Concepte: NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE. 
 
L’agenda es donarà al començament del curs, aquells que s’apunten  mes tard de juliol no 
tindran la agenda. 
 

DADES PERSONALS 

Cognoms i nom del alumne: Curs en que es matricula: 

Carrer: Localitat: 

 
Nom pare/mare 

 

 

Telèfons: (1) (2) 

Correu electrònic: 
 

 

Notificacions WhatApp: si voleu rebre informació de les nostres activitats heu de 
memoritzar al vostre mòbil el 610 08 27 09  i enviar el missatge ALTA AMPA. 
 
 
Amb motiu de l’entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) et demanem el 
consentiment per a enviar-te  informació relativa al centre. Les teues dades només les farem servir per enviar-te 
informació sobre les activitat de l’AMPA. Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment en el mòbil de l’AMPA 
                                      
                                                                                                                          Consentiment                    Firma  
                                                                                                                                                                            Nom: 
 

 
 
 
 



 
 Si eres de l’AMPA 

pagues 15€ i tens açò 
(Dos o més fills al centre:30€) 

Valor  

1r ESO     2       LLibre de lectura  
Taller Planetari  
Agenda  

20€ 
10€ 

5€ 
2n ESO          2      LLibre de lectura    

Taller Animació lectora  
       Agenda 

20€ 
10€ 

5€                        
3r ESO  2   LLibre de lectura    

Taller d’Escriptura  
       Agenda 

20€ 
10€ 
   5€                        

4t ESO         2       LLibre de lectura    
Taller Foc ancestral  

        Tarjeta forma usb de credit 16G. 

20€ 
10€ 

  15€                        

1r BAT         Autobús Universitat  
       Taller tècniques estudi 
        Tarjeta forma usb de credit 16G. 

 7€                        
  3€  
15€                       

2n BAT        Autobús Universitat  
       Taller control ansietat  
       Tarjeta forma usb de credit 16G. 

  7€                          
  10€ 

15€                          
1r CFGM        Autobús Visita Empresa  

       Taller tècniques estudi 
       Tarjeta forma usb de credit 16G.  

7€                          
10€ 
15€                          

2n CFGM        Autobús Visita Empresa  
       Taller tècniques estudi 
        Tarjeta forma usb de credit 16G.   

7€                          
10€  
15 €                         

1r CFGS        Autobús Visita Empresa  
       Taller tècniques estudi 
       Tarjeta forma usb de credit 16G  

7€                          
2€ 

15€                          
2n CFGS        Autobús Visita Empresa  

       Taller tècniques estudi 
       Tarjeta forma usb de credit 16G  

          7€                          
2€  

15€                         
   
 
 
Banc de llibres de lectura: l’alumne de l’AMPA tindrà  en els cursos de l’ESO un llibre de lectura  
d’una matèria dins  l’aula en el curs 2019-2020.  
 
L’AMPA utilitzarà els diners sobrants en adquisició de material per al centre( canó, festa final de 
curs, un robot, expositors….) 
 


