Benvolgudes famílies,
Recentment hem canviat l’entitat bancària de l’AMPA (Caixa d’Enginyers), el motiu d’aquest canvi ha vingut
donat a que no ens cobren tanta comissió per les diferents operacions que realitzem, repercutint així en un
estalvi i poder invertir-ho en millores pels nostres nens i nenes.
Per això, tal i com es va decidir en la darrera Assemblea Extraordinària de l’AMPA, aquest any i de manera
puntual haureu de realitzar una transferència, la quota de l’AMPA es manté en 40€ .
Ser soci de l’AMPA dóna força a l’associació, que treballa pels interessos dels seus associats, dels
nostres fills i de l’escola en general.

Algunes tasques que es porten a terme l’Associació són:
· Representar el col·lectiu de famílies a l’hora de reclamar i gestionar millores per l’escola davant de les
administracions pertinents.
· Participar a l’Organització de SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES, la qual cosa suposa un estalvi important per
cada nen/a accedint a preus preferencials per ser soci de l’AMPA.
· Organitzar activitats culturals (xerrades sobre temes educatius, la Coral de pares, col·laboració en la
publicació de la revista, la pàgina web, activitats d’esbarjo (el tió, el carnestoltes, el sopar de final de curs),
activitats extra-escolars (contractant les empreses, gestiona les diverses activitats esportives, lúdiques i
formatives)
· Formem part de la plataforma de AMPA’s i AFA’s de Terrassa La PEPETA amb la finalitat de conseguir
millores per l’escola pública del nostre municipi.

PROCEDIMENT PER PAGAR QUOTA AMPA:
Haureu de fer una transferència o ingrés amb les dades següents abans del 15 de juliol:
IMPORT: 40€ PER FAMÍLIA

CAIXA D’ENGINYERS

ORDENANT: Familia (ELS DOS COGNOMS DELS NENS I NENES) i Curs/os dels fills
CONCEPTE O REFERÈNCIA: Quota soci AMPA 19/20
NÚM. DE COMPTE: ES79 3025 0026 7914 0001 2712
ENVIAR JUSTIFICANT A: SOCIALITZACIO@AMPALANASPA.CAT O A LA BÚSTIA AMPA

Moltes gràcies. Atentament,
La Junta de l’AMPA

Terrassa, 14 de juny del 2019

* sinó voleu formar part de l’AMPA envieu un e-mail a info@ampalanaspa.cat

