
 CURS 2022/2023

Des de l'associació de mares i pares de l'IES Andreu Sempere, us donem la benvinguda al nou curs escolar
2022/2023 i aprofitem per informar-vos sobre algunes de les activitats que realitzem al llarg del curs gràcies a
la quota anual de l'AMPA que és de 25€ per família:

• Oferim als socis/es de l'AMPA la possibilitat de llogar taquilles.
• Organització d'un concurs per elegir el disseny de l'agenda escolar del curs següent
• Col·laboració en l'organització del lliurament de l'Orla de 2n de Batxiller, 
subvenció de l'orla als alumnes socis/es de l'AMPA que tinguen pagats almenys el 
cicle de Batxiller complet, es a dir 1 i 2 curs. Si no és així arribat el mes de juny 
tindran que abonar 50€ i si només han pagat un any tindran que abonar 30€ per 
obtindre l'Orla (Foto+Birret+Beca). L'ingrés s'haurà de fer abans del 20 de maig.
• Organització en el lliurament de l'Orla de 4t d'ESO i subvenció de la mateixa als 
alumnes socis/es de l'AMPA que tinguen pagada la quota almenys 2 anys del cicle. 
Si no és així tindran que abonar 50€. Si només han pagat un curs d'AMPA tindran 
que abonar 30€ per obtindre l'Orla (foto+detall de l'AMPA). L'ingrés s'haurà de fer 
abans del 20 de maig.
• Finançament de diverses activitats del centre com Banda a l'escola, concurs postal 
de Nadal, premis per al dia del llibre, material per als tallers en les jornades culturals 
i dia de l'esport, subvenció del wi-fi per a tot el centre entre altres.
• A principi de curs, obsequi als alumnes socis/es de l'AMPA, d'una agenda escolar i 
una memòria USB a cada NOU soci/a.
• Participació en el consell escolar del centre i assistència a les diferents reunions i 
assemblees de l'Ajuntament, associacions de veïns, de federacions d'AMPA...
• L'AMPA aportarà una petita quantitat a cada soci/a en les excursions de fi de curs.

Us convidem a participar amb nosaltres d'una manera més activa i  personal  formant  part  de la Junta de
l'AMPA.    Animeu-vos i participeu!

LA JUNTA DE L'AMPA

Qualsevol dubte o suggeriment que vulgueu fer-nos arribar, el podeu dirigir al nostre correu electrònic:

ampa@iesandreusempere.es

  NORMES TAQUILLES- CURS 20  22  /20  23  

L’alumnat matriculat en aquest centre, soci/a de l’AMPA i que haja optat per llogar una TAQUILLA, 

es regirà per les següents condicions:

El justificant de la quota de l'AMPA s'ha d'enviar a ampa@iesandreusempere.es
L'acceptació de les normes de les taquilles també les poden fer arribar per correu 
electrònic a ampa@iesandreusempere.es

1. taquilles estan en règim de lloguer per un import de 10€ + 5€ de fiança, que serà 
tornada al finalitzar el curs a l'entrega de les claus i del cadenat a l'AMPA.

2. La taquilla està destinada al dipòsit del material escolar, no fent-se responsable el 
centre ni l'AMPA de possibles robatoris d'aquest o altre material.

3. L'alumne és el responsable de la taquilla assignada i la seua conservació, així com 
la custòdia de la clau del cadenat. En qualsevol moment podrà anul·lar-se 
l'adjudicació de la taquilla per un mal ús i pels desperfectes que es causen, havent 
d'abonar l'alumne adjudicatari la reparació d'aquests danys.

4. En cas excepcional  e s'haja de fer una inspecció de taquilla, aquesta es farà en 
presència de l'alumne/a.

5. Ningú podrà col·locar un cadenat propi a les taquilles, només podran usar-se els 
cadenats numerats i lliurats per l'AMPA.

6. La cessió de la taquilla es realitza per un període de temps igual a la durada del 
curs escolar, per la qual cosa, en la data que s'indique (proper a l'últim dia lectiu), es 
buidaran totes les taquilles i es tornaran les claus i el cadenat al responsable 
encarregat de l'AMPA. La taquilla haurà de tornar-se en les mateixes condicions que 
es va lliurar al començament del curs (sense ratlles, taques, adhesius, escrits...) en 
cas contrari, no es tornarà la fiança.

7. La taquilla podrà ser compartida, però sempre sota la responsabilitat de l'alumne 
que demana la taquilla.

COMTE AMPA: CAIXA POPULAR – ES 12 3159 0065 42 2581884125

Av. Hispanitat, 20

CONCEPTE: TAQUILLA + NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A+ NIVELL EN 

QUE ESTIGA MATRICULAT

IMPORT: 10,00€ + 5,00€ DE FIANÇA 

mailto:ampa@iesandreusempere.es


figure registrat com a titular d’esta.

CURS 2022/2023

Des de la junta de l'AMPA i amb l'aprovació i el consentiment del mateix centre, es va 
acordar instal·lar taquilles perquè els alumnes, sempre que siguen socis de l'AMPA i així ho 
desitgen, les puguen llogar i utilitzar per poder deixar el material que consideren (llibres, 
diccionaris, bolígrafs, material de plàstica, roba d'abrigar, un casc...)
Les taquilles estan situades en una zona comuna i a la vista dels conserges per evitar, en la 
mesura que siga possible, qualsevol tipus de vandalisme.
El preu del lloguer de la taquilla per a tot el curs escolar és de 10€ + una fiança de 5€ que 
es tornarà quan l'alumne entregue el cadenat amb la clau.
Per poder assignar una taquilla a un/a alumne/a, a més d'haver efectuat l'ingrés tant de la 
quota de l'AMPA com la del lloguer i fiança de la taquilla, hauran d'acceptar (a la part 
inferior d'aquest escrit) les normes d'utilització de les mateixes que s'acompanyen.
Tant els ingressos efectuats (quota AMPA + import taquilla + fiança) com l'acceptació de 
les normes, s'ha de fer abans del 31 de juliol.

Salutacions. LA JUNTA DEL’AMPA

Hem llegit, acceptem i ens comprometem a seguir totes les normes i condicions

d’utilització de les taquilles que han estat acordades i estipulades.

Pare, mare o tutor/a:

Data ___/___/2022 

Alumne/a:

DNI:_________________ 

Signat:______________________ Signat:_________________________

CURS 2022/2023 

El justificant de la quota de l'AMPA s'ha d'enviar a ampa@iesandreusempere.es

L'acceptació de les normes de les taquilles també les poden ser arribar per correu electrònic a 
ampa@iesandreusempere.es

NOTA: NOMÉS HEU DE PAGAR UNA QUOTA PER FAMÍLIA

SI VOLEU FER-NOS ARRIBAR QUALSEVOL SUGGERÈNCIA O TENIU QUALSEVOL DUBTE, PODEU 
ADREÇAR-VOS AL NOSTRE CORREU ELECTRÒNIC

ampa@iesandreusempere.es

………………………………………………………………………………………………….

INDIQUEU ELS NOMS, COGNOMS I CURS DE TOTS ELS FILLS/ES MATRICULATS AL CENTRE:

EL CORREU ELECTRÒNIC ES LA NOSTRA VIADE FER-VOS ARRIBAR QUALSEVOL INFORMACIÓ, PER
FAVOR, INDIQUEU L’E-MAIL DE LA MARE O DEL PARE:

ALUMNE/A______________________________________________________________

CURS ___________

NOU COMPTE AMPA: ES 12 3159 0065 42 2581884125

TITULAR: AMPA IES ANDREU SEMPERE.

CONCEPTE:  QUOTA AMPA (+ EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE).

IMPORT: 25,00 €

NOM I COGNOMS DELS VOSTRES FILLS MATRICULATS AL CENTRECURS




