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Comunicat de l'AMPA:
Estimats pares i mares:
L’AMPA informa que ara que estan prop les matrícules i anem a fer més fàcil la teua inscripció, la

quota de 20€ serà per família i NO s’incrementarà  per nombre de fills.

L’AMPA,  com  a  associació  de  mares  i  pares,  pretén  participar  i  col·laborar  amb  el  centre
educatiu en activitats educatives, donar veu i suport  als nostre alumnat i  les seues famílies,  ajudar
econòmicament  en  despeses  que  es  requereixen  des  del  centre,  col·laborar  amb  el  departament
d’orientació,  ajudar en la gestió de viatges d’estudis de formació dels diferents departaments, etc.

Ens  agradaria  ser  una  AMPA més  activa  respecte  a  l'orientació  de  les  famílies  en  temes
relacionats en el desenvolupament dels nostres fills i filles, per tal d’atendre des de casa de manera
més efectiva les seues necessitats.

Si vols contactar amb nosaltres o col·laborar activament, pots escriure’ns a: 
ampa.iespego@gmail.com

Animat a formar part de l’Associació!

                                                                                                       La presidenta

PAGAMENT QUOTA AMPA CURS 2020-2021

Heu d'ingressar al Banc Sabadell

Número de compte: IBAN: ES06  0081  1028  8800  0101  1902

Quantitat que s'ha d'abonar-se: 20 € de la quota de l'AMPA (En cas de germans al centre,
sols heu d'abonar una quota, cal que feu constar quin germà/na adjunta el justificant)

L'alumnat que abone la quota, i que per tant, pertany a l'AMPA, tindran:

- Pagament de l'assegurança escolar obligatòria curs 2020-2021

- Activitats extraescolars i qualsevol actuació  finançada per l'AMPA

Quan efectueu el pagament de la quota cal que indiqueu:

Nom i cognoms de l'alumne/a i curs per al qual es matricula

Després adjuntareu el justificant a la documentació de la matrícula

Oficina del Banc de Sabadell a Pego:   C/ Major, 1         03780 Pego

ALUMNAT QUE NO ABONE LA QUOTA DE L'AMPA:

     Ha de fer l'ingrés d' 1,12 € en concepte d'Assegurança Escolar del curs 2022-2023 en el compte
corrent:

ES06 0081 1028 8800 0101 1902

     Al fer l'ingrés cal indicar com a concepte el cognom i nom de l'alumne, així com el curs per al
qual es matricula, i després adjuntar el justificant de pagament a la documentació de la matrícula.


