
Figueres,  10 de juny de 2021

A OMPLIR TANT ELS SOCIS ACTUALS COM ELS NOUS
Any escolar 2021/2022

Import càrrec: 30,00 € / anuals

Institut Alexandre Deulofeu 17600 Figueres
ampadeulofeu@gmail.com

Per actualització del sistema informàtic agrairíem que totes les famílies actualitzin les dades
d’afiliació a l’AMPA. Així mateix, aquelles famílies que es vulguin fer sòcies, cal que omplin
també el present formulari.

ALUMNE (1er cognom, 2on cognom i nom) ..................................................................................

CURS ...............

PARE/MARE/TUTOR/TUTORA ..................................................................................................

amb D.N.I. ............................................................

Adreça ...................................................................................................

Població ...................................................................................... Codi Postal ...............................

Telèfon contacte ..........................................................

Correu electrònic ...................................................................................

Tinc germans estudiant al centre .....................

DADES BANCÀRIES:

TITULAR: ....................................................................................................................................

Número de compte (24 dígits):

IBAN Entitat Oficina D.C. Número de compte

______ ______ ______ ____ _______________________________

Se’ls informa que les dades aportades en aquest document i l’ús d’aquestes seran objecte de tractament informatitzat
només per aquesta associació. AMPA – IES ALEXANDRE DEULOFEU – 17600 Figueres



Benvolguts pares/mares/tutors/tutores dels alumnes de l’Institut Alexandre Deulofeu,

Un any més, la Junta de l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes de l’Institut vol donar-vos la
benvinguda, així com als vostres fills/filles que començaran un nou curs en aquest centre.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes col·labora en la millora de la qualitat de l’ensenyament dels
nostres fills/filles amb la compra de material divers per al centre, l’ajut en la millora de les instal·lacions i
l’organització de diferents actes culturals, esportius i/o lúdics.

En el curs 2020-21 l’AMPA ha invertit en equipaments informàtics, que per part del centre es varen
demanar. Cal destacar, entre d’altre material, la compra de 20 ordinadors portàtils, un projector i una
pissarra digital.

S’ha col·laborat, entre d’altres coses, en la compra de les castanyes per celebrar la castanyada a l’institut,
subvencionar els Premis Sant Jordi, la compra de les agendes escolars dels alumnes de 1er i 2on ESO,
xerrades adreçades als pares i alumnat, .....

L’ensenyament és gratuït però l’AMPA, amb l’aportació dels seus socis, pot complimentar algunes
mancances o necessitats que es requereixen al llarg del curs escolar.

Així doncs, gràcies a les quotes dels afiliats a l’AMPA es poden cobrir aquestes necessitats, de les quals
es beneficien tots/totes els/les alumnes del nostre centre.

La quota anual de l’AMPA és de 30,00 € per família.

L’esmentada quota es pot pagar en metàl·lic al moment de la inscripció de l’alumne o també omplint el
full adjunt amb el número de compte bancari.

Us hi esperem!!! Ben cordialment,

LA JUNTA DE L’AMPA

Nota.- Per contactar amb nosaltres cal passar-nos un correu electrònic a l’adreça
ampadeulofeu@gmail.com

mailto:ampadeulofeu@gmail.com

