
 

Benvolguda família, 

Primer de tot us volem donar la benvinguda al nostre institut escola i a la nostra AMPA.  

L’AMPA del Sala i Badrinas  som una associació de pares i mares voluntaris que dediquem part del nostre 

temps a col·laborar en el projecte de l’escola. Perquè ho fem? Perquè com vosaltres volem el millor pels 

nostres fills i perquè creiem fermament en la importància del vincle entre alumnes, famílies i escola.  

Per això us animem a formar-ne part I ser soci de l’AMPA també té molts beneficis: 

• Ús del servei d’extraescolars, matiners i tardes que gestiona l’associació 

• Ús del servei de canguratge per a reunions. 

• Adhesió al projecte de socialització de llibres i material curricular, amb l’objectiu de reduir la despesa 

familiar i fomentar valors com el respecte al bé comú, i tenir un descompte progressiu en la quota 

de material del centre 

• Gaudir de descomptes en activitats  organitzades  per l’AMPA (fotos, tallers, xerrades…) 

• Participació en les diferents comissions i voluntariat del centre que vetllen pel seu bon 

funcionament. 

 

Per donar-vos d’alta o renovar la inscripció és molt senzill, us heu d’adreçar al nostre bloc: 

https://salaibadrinasampa.wordpress.com/ a la pestanya “Gestió socis” on trobareu el formulari per 

registrar-vos. 

ALTES NOVES: us farem arribar el vostre número de soci de l’AMPA un cop hagueu omplert el formulari web. 

Aquest núm de soci serà vàlid durant tota l’escolarització al centre i l’heu d’indicar al fer el pagament de la 

quota i allà on es requereixi. 

RENOVACIONS: noves matrícules amb germans al centre i alumnes matriculats el curs 2019-20. El núm de 

soci és el mateix que ja teníeu. 

En el cas de fills de tutors separats el número de soci serà el mateix. 

 

Per formalitzar l’alta/renovació com a membre de l’AMPA els  següents  requisits són indispensables: 

• Haver omplert el formulari web on hi ha les autoritzacions de protecció  de dades i ús d’imatge pel curs 

2020-21. Teniu fins el 31 de juliol. 

• Fer el pagament de  la quota durant el mes d’OCTUBRE i enviar la còpia del justificant al de pagament al 

correu de l’AMPA: ampasalaibadrinas@gmail.com . Us recomanem que en conserveu una copia. 

En cas de no complir amb els dos requisits anteriors, i prèvia comunicació, l’AMPA es reserva el dret de 

donar de baixa l’associat. 

https://salaibadrinasampa.wordpress.com/
mailto:ampasalaibadrinas@gmail.com


 

Si teniu  dificultats  per fer el pagament  si us plau  adreceu-vos a la secretaria del centre per mirar de trobar  

una solució, i us agrairem que ens comuniqueu l’acord al que heu arribat per facilitar-nos la gestió. 

 

MOLT IMPORTANT:    

  

QUOTA CURS 2020-21 

ALTES NOVES: RENOVACIONS: REACTIVACIONS 

30€/família 

 

20€/família*  

Aquest curs s’aplica un descompte 

de 10€ en les renovacions en 

concepte de devolució per les 

activitats suspeses a causa de la 

crisis sanitària. 

30€/família* 

Contactar amb la 

secretaria del centre i 

l’AMPA 

PERÍODE PAGAMENT OCTUBRE 

COMPTE CORRENT 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 

ES38 0182 8315 4302 0151 3526 
Ingrés o transferència 

 

CONCEPTE NUM SOCI/COGNOMS 

 

 

Juliol 2020 

Junta de l’AMPA de l’Institut Escola Sala i Badrinas 


