C/ Tarragona, 37 25620 Tremp
Telf. 608 477 472
e-mail: ampavalldeflors@gmail.com

Si creus que l’escola és cosa de tots fes-te soci de l’AMPA.
La Junta Directiva de l’AMPA està formada per un grup de mares i pares que ens esforcem per a fer sentir
la nostra veu a l’escola.
Potser









no sabeu el què fem?
Gestionem el menjador escolar i en vetllem pel seu bon funcionament.
Organitzem el servei d’acollida pel matí de 8 a 9 h.
Gestionem l’adquisició de samarretes i de xandalls de l’escola.
Proporcionem l’agenda escolar gratuïta pels socis i dissenyada pels alumnes de 5è.
Organitzem activitats extraescolars.
Organitzem xerrades i tallers diversos.
Fem regals de Nadal pels alumnes de tota l’escola.
Organitzem activitats festives (sopar final de curs, xocolatada de Nadal, recollida de joguines,
jornades diverses, loteria de Nadal...)

I moltes altres coses que ens permeten millorar la nostra escola.
A tots vosaltres us demanem que participeu en la mesura que us sigui possible.
Si voleu formar part de la Junta Directiva ens ho podeu fer saber via correu electrònic o telèfon (a dalt
detallats).

FES-TE SOCI DE L’AMPA VALLDEFLORS
SOL·LICITUD D´INGRÉS COM A SOCI DE L´AMPA VALLDEFLORS
Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3
Nom mare/pare/tutor
Adreça
CP
Telèfon
Dades Bancàries
TITULAR DEL COMPTE:
Numero de compte IBAN
Codi Bancari
E S

Curs
Curs
Curs
NIF

Població
Mòbil

Codi Oficina

DC

Compte corrent

La quota anual és de 18 € per família
Tots el socis tenen descompte per participar en les activitats organitzades per l´AMPA.
Signatura mare/pare/tutor:

Les dades que vostè ens proporciona seran sotmeses a un tractament de caràcter confidencial, en el fitxer de SOCIS, creat per l’AMPA ESCOLA
VALLDEFLORS amb domicili al carrer Tarragona, 37 25620 Tremp, de conformitat amb els termes establerts en la Llei orgànica15/1999 de Protecció
de Dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar els socis de l’associació. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent dirigint un escrit al president/a de l’associació de mares i pare d’alumnes.

