www.agmundet.es/ampa/
Email: ampa@agmundet.es
Tel. 931936123 / 687505753

Barcelona, Abril de 2018

INFORMACIÓ PEL CURS ESCOLAR 2018-2019
A l'atenció dels pares i mares de /'INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET
Benvolguts/des companys/es:
Ens dirigim a tots vosaltres amb el doble objectiu de donar-vos una explicació de les activitats
desenvolupades per l'AMPA de l'Institut i d'animar-vos perquè continueu associats i, els que encara no
en sou socis, engrescar-vos perquè ho sigueu el proper curs.
Cal tenir en compte que moltes de les activitats escolars i extraescolars que es realitzen a l'Institut no
poden ser cobertes amb el diners pressupostats per l'Administració i en aquests casos són subvencionats
amb les aportacions fetes per l'AMPA.
Durant el curs 2017-18 l'AMPA ha participat i ha subvencionat totalment o parcialment les següents
activitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viatge de fi de curs de 4t d'ESO
Viatges del departament d'idiomes, 3r d’ESO
Subvenció del 25 % a totes les sortides acadèmiques i a tots els viatges
Sortides al teatre de l’ESO i Batxillerat fomentades pels diferents departaments
Visites a museus, empreses i altres...
Aportació econòmica a diferents departaments
Gestió del menjador de l'Institut i activitats extraescolars
Distribució de llibres de text nous i reutilitzats amb descompte mitjançant l’empresa IDDINK
Gestió de les “taquilles”.
Festa i concurs de Sant Jordi.
Festa i concurs de Carnestoltes.
Festa de graduació de 2n de Batxillerat.
Festa de comiat de 4t d’ESO.
Xerrades i conferències per a pares i alumnes.

Per a continuar desenvolupant aquestes tasques és imprescindible la vostra participació i col·laboració
com a socis o com a membres de la Junta.
Tots els socis de l'AMPA tindran el corresponent carnet.

•

La quota de l'AMPA és de 35 €

QUE CAL FER PER SER SOCI DE L'AMPA ?
Un ingrés

per curs i per unitat familiar, al BANC DE SANTANDER Compte Corrent:
ES47-0049-1984-1426-1000-1836 de l'AMPA Institut Anna G. de Mundet

Esperant la vostra col·laboració, us saluda atentament.
Mercedes Pedra Bonafont
Presidenta de l'AMPA de l'Institut Anna G. de Mundet

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L'INSTITUT
Pg. Vall d'Hebron 171 * 08035 – BARCELONA
Tel. 931.936.123-687505753

Fitxa Soci

Si us plau, ompli el següent formulari.
S'han d'emplenar totes les dades.
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.
www.agmundet.es/ampa/
Email: ampa@agmundet.es

Associació de Mares i Pares
INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET

CURS 2018-19
DADES ALUMNE
NIF: ______________________

NOM ALUMNE:_______________________

COGNOM 1º: ___________________________ COGNOM 2º: _____________________________
DATA NAIXEMENT: DIA __________ MES __________ ANY __________
CURS
ESO

BTX

1º

2º

(A)

(B)

3º

4º

1º

2º

(A) – HUMANISTIC- SOCIAL

(B) – CIENTIFIC – TECNOLOGIC

ADREÇA: __________________________________ Nº __________ PIS. __________
COD.POSTAL: _________

MUNICIPI: _________________________________

NIF: __________ NOM PARE:

________________________________________

COGNOM 1º: ___________________________
NIF: _________

NOM MARE:

COGNOM 2º: _____________________________

______________________________

COGNOM 1º: ____________________

COGNOM 2º: _________________________

TFNOS FIXE: ____________/____________
MOVIL: ALUMNE ____________ PARE ____________ MARE ____________
MAIL: ALUMNE: ____________________

PARE: ____________________

MARE ____________________

____________________ , ____ de ____________ de 201__
Signatura del / de la sol·licitant o representant autoritzat/da

Quota anual per família :

35 € L’aportació de la quota anual és per família (no per alumne)

• Compte corrent de l’AMPA:
BANC DE SANTANDER ES47-0049-1984-1426-1000-1836
Indicant el nom, cognoms, curs i segellat.
Lliurament: Aquesta fitxa d’inscripció ha d’anar grapada al justificant d’ingrés de la quota el dia que feu la matrícula.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades
seran incorporades i tractades al fitxer “Socis”, desenvolupada i mantinguda per l’AMPA, inscrita en el Registre d’associacions amb el
número 8461-J/1; provista de CIF número B58968454, amb la finalitat de consultar i resoldre tràmits de l’alumnat en aquesta
assosiació. L’òrgan responsable del fitxer és l’AMPA de l’Institut Anna Gironella de Mundet, del Consorci d’Educació de Barcelona.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a
l’AMPA (Carrer Olympe de Gouges s/n – Recinte Mundet, 08035 Barcelona)
Vull rebre informació d'activitats, xerrades, …

www.agmundet.es/ampa/
Email: ampa@agmundet.es
Telèfon: 931936123 / 687505753

AMPA Institut Anna G. de MUNDET
CURS ESCOLAR 2018-19

INFORMACIÓ TAQUILLES
Benvolguts mares, pares i alumnes,
Enguany tornem a posar en marxa la reserva de taquilles pel proper curs.
Us demanem llegiu amb atenció aquesta circular i preneu nota de las instruccions per
tal de gaudir d’aquest servei. L´oferta actual de disponibilitat es de 180 per l´ESO i
80 per Batxillerat.
El preu del lloguer de les taquilles pel proper curs acadèmic és el següent:

 Total ingrés a efectuar:
Si és el primer cop que es lloga:
Soci
Si ja se n’ha llogat alguna un altre curs: Soci

27 €.12 €.-

No soci
no soci

35 €.20€.-

(*)

Per tal de garantir la disponibilitat de taquilles, recomanem, als alumnes interessats
en contractar aquest servei, fent l'ingrés abans d´inici del curs, al compte corrent de
l’AMPA, ES47-0049-1984-1426-1000-1836 BANC DE SANTANDER.
(Hauran de fer constar el nom cognoms i el curs de l'alumne a l'hora de fer la
transferència o ingrés).
La clau de la taquilla es podrà recollir a l’inici del curs el dia, hora i lloc que s´indiqui,
amb el full de dades degudament omplert i el comprovant de la transferència

bancària o ingrés.
Un cop acabat el curs, deixeu la taquilla buida i torneu la clau amb el clauer i el
número corresponent a l’AMPA, a fi de poder fer el seu manteniment. El fets
d’haver de canviar un pany trencat o pèrdua de claus o no tornar les claus,
comportarà l’abonament de 8,00 € i 15 € respectivament.
EL CONTINGUT DE LA TAQUILLA ÉS RESPONSABILITAT ABSOLUTA DE L’ALUMNE,
AIXÍ COM EL BON ÚS I EL CONTROL EN TOT MOMENT DE LA CLAU. L’AMPA NO ES
RESPONSABILITZA DE LA PÈRDUA O SOSTRACCIÓ DE MATERIALS O EQUIPS.
TANMATEIX, SÍ ES COMPROMET A QUE NO ES REPETEIXI CAP NÚMERO DE SÈRIE
DE LES CLAUS. EN CAS D’INCIDÈNCIA, TRUQUIN AL NÚMERO DE TELÈFON QUE
APAREIX EN AQUEST DOCUMENT.

*s'efectuarà la devolució del dipòsit en donar-se de baixa del centre o del servei, el mateix
és acumulable durant tots els anys que cursi estudis sempre que no es retorni.

Fitxa sol·licitud Taquilles
Si us plau, ompli el següent formulari.
S'han d'emplenar totes les dades.
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.

Associació de Mares i Pares
INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET

CURS 2018-19
DADES ALUMNE
NIF: ________________________

ALUMNE:_______________________

COGNOM 1º: ___________________________ COGNOM 2º: _____________________________
DATA NEIXAMENT: DIA __________ MES __________ ANY __________

SOCIO AMPA

(SI)

(NO)

CURS
ESO

BTX

1º

2º

(A)

(B)

3º

4º

1º

2º

(A) – HUMANISTIC- SOCIAL

(B) – CIENTIFIC - TECNOLOGIC

ADREÇA: __________________________________ Nº __________ PIS. __________
COD.POSTAL: _________

MUNICIPI: _________________________________

NIF: __________ NOM PARE:

________________________________________

COGNOM 1º: ___________________________
NIF: _________

NOM MARE:

COGNOM 2º: _____________________________

______________________________

COGNOM 1º: ____________________

COGNOM 2º: _________________________

TELÈFONS FIXES: ____________/____________
MOVIL: ALUMNE ____________ PARE ____________ MARE ____________
MAIL: ALUMNE ____________________

PARE: ____________________

MARE ____________________
Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora, o de l’alumne/a major d’edat

________________________________________

, com a ____________ declaro que són

certes les dades que faig constar en aquest document

____________________ , ____ de ____________ de 201__
Signatura del / de la sol·licitant o representant autoritzat/da

Quota total : Soci -27

€

/ No soci – 35 €

• Compte corrent de l’AMPA:
BANC DE SANTANDER ES47-0049-1984-1426-1000-1836
Indicant el nom, cognoms, curs i segellat.
Lliurament: Aquesta fitxa d’inscripció ha d’anar grapada al justificant d’ingrés.

Vull rebre informació d'activitats, xerrades, …
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