ampaiescanigo@gmail.com
Benvolgudes famílies,
Com a representants dels pares i mares d’alumnes de l’Institut Canigó d’Almacelles
volem donar-vos la benvinguda i aprofitem per recordar-vos les diferents activitats que
portem a terme:
•

Es fa entrega de l’agenda a tots els associats gratuïtament.

•

Es subvenciona part de les sortides organitzades pel centre (10€ per soci).

•

Us farem entrega d'un VAL DE DESCOMPTE perquè pugueu adquirir material
escolar o llibres, en les llibreries del poble.

•

Us oferim l’activitat d’anglès, amb l’academia Mister English, que ofereix preus molt
avantatjosos pels socis.

•

També organitzem juntament amb l’institutles les classes d’Estudi assistit.

•

Es col·labora amb el centre en diferents actuacions educatives, que afavoreixen a
tots/es els/les socis/socies de l’AMPA.

•

S’ofereixen xerrades que es proposen, tant per part del professorat, com per part dels
pares.

•

Es col·labora amb l’Institut en l’acte d’entrega d’orles de 4t ESO i 2n Batxillerat,
organitzem el refrigeri que s’ofereix desprès de la cerimònia per als alumnes, famílies
i professorat, i l’AMPA fa entrega dels premis als guanyadors dels treballs de recerca
de 2n de batxillerat.

Alhora us animem a que davant qualsevol dubte, idea, proposta, preocupació o bé queixa
que tingueu, ens ho feu saber a través del nostre correu ampaiescanigo@gmail.com o
bé posan’t-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta de l’AMPA.
Per aquests motius esperem poder comptar amb vosaltres, i que passeu a formar part de la
nostra associació, per tal de continuar endavant amb la nostra tasca.
Gràcies i salutacions,
La Junta de l’Ampa

Almacelles, maig de 2018

BUTLLETA ASSOCIATS AMPA INS CANIGO ALMACELLES
NOM DEL PARE o TUTOR _____________________________________________
NOM DE LA MARE o TUTORA ___________________________________________
ADREÇA _____________________________________________________________
CP __________ POBLACIÓ _____________________________________________
TELÈFON ________________________________ e-mail: _____________________
ALUMNE _____________________________________________ CURS __________
ALUMNE _____________________________________________ CURS __________

Almacelles, ___ de __________ de 2018.

Signat pare/mare/tutor/tutora,

En cumpliment de la Llei 15/1999, de Protecció de dades LOPD, els informem que les seves dades serán incloses en un fitxer
responsabilitat de l’Ampa. Podeu exercir el vostre dret a l’accès, rectificació, cancel·lació i oposició adreçan’t-vos per escrit a
ampaiescanigo@gmail.com.

