
FES-TE MEMBRE DE L’AMPA !

Com pots contactar amb nosaltres? :

Telegram: AMPA IES La Valldigna

Telèfon: 608 614 140

Com pots rebre informació? :

Telegram: Canal de difusió

 Info AMPA IES La Valldigna 

Inscriu-te mitjançant el següent codi QR o amb l’enllaç :

IMPORTANT!  Per què ja no funcionem amb el grup de Whatsapp?

Fins el segon trimestre del curs 2021-22, l’AMPA tenia dues línies de telèfon que en un moment

van  resultar  necessàries,  però  actualment  no.  A  febrer  vàrem  suprimir  la  que  suposava  una

despesa  major,  que  era  on  teníem el  grup  de  Whatsapp.  Havíem d’introduir  de  nou tots  els

contactes a la línia de telèfon nova i ens plantejàrem canviar a Telegram, crear un grup i el canal de

difusió. Per què?

1. La política de tractament de dades és més segura en Telegram, mentre que en Whatsapp és més

qüestionable. De fet, la Conselleria d’Educació sols utilitza Telegram com a canal de difusió. En

l’AMPA  estem  treballant  amb  alumnat  menor  d’edat,  i  per  tant,  amb  informació  sensible.  És

ESSENCIAL salvaguardar la privacitat d’eixos menors. 

2. Els usuaris de Telegram tenen accés a TOTS els missatges que hi ha al canal de difusió, des del
minut zero de la seua creació. En canvi, en Whatsapp, es poden llegir els missatges a partir del
moment que formem part d’eixe grup, no els anteriors. Així  tota la gent pot tindre accés a la
mateixa informació sense tindre necessitat de reenviar els missatges quan hi ha usuaris nous.

3. El compte de Telegram no necessita estar enllaçat a un número de telèfon, a diferència del de
Whatsapp, per tant, es manté més la privacitat dels membres de l’AMPA.

4. Telegram guarda la informació en el núvol, per tant, no ocupa espai en el nostre telèfon i podem
consultar la informació en qualsevol dispositiu (ordinador, tablet, telèfon). Whatsapp sols es pot

https://t.me/
+DUtkxdCtiZwwMTg0



utilitzar des del telèfon, i a un ordinador si el telèfon està encés i connectat a l’internet.

5. Es poden enviar arxius fins a 2 GB de capacitat,  mentre que el  tamany màxim que permet

Whatsapp és de 16MB. Açó és important si volem enviar arxius més pesats, com vídeos o revistes.

6. Els grups de difusió de Whatsapp tenen admeten 256 membres com a màxim. En el cas de

Telegram, el nombre és ilimitat.

L’AMPA fa un gran esforç per fer difusió de les activitats que es realitzen al centre. És cert que

Whatsapp és una aplicació amb molts més usuaris i que forma part de les nostres vides, però

creguem  que  la  decisió  de  canviar  de  plataforma  està  suficientment  argumentada,  que  mira

sobretot pel benefici dels nostres xiquets i xiquetes. Per tot això, us demanem que es feu membres

del canal per rebre les comunicacions de l’AMPA.

On han anat els diners de l’AMPA durant el curs 2021-22?

Benvolgudes famílies, amb la vostra inestimable col·laboració, durant el curs 2021-22 s’han dut a

terme les següents millores en benefici de tot l’alumnat de l’institut, independentment que siguen

membres de l’AMPA o no.

• Compra de lots de llibres de lectura a diferents llibreries i  compra de llibres de lectura a

l’alumnat de l’AMPA, per incrementar la dotació de la biblioteca de l’institut.

• Compra de colecció de còmics de Camacuc per fomentar el pla lector.

• Compra de panel publicitari plegable corporatiu de l’AMPA.

• Premis i reconeixements a l’alumnat que ha participat en les activitats organitzades pels

diferents departaments, com el concurs de fotografia i el concurs de microrrelats.

• Donació de la camiseta corporativa de l’IES als membres de la xaranga de l’institut.

• Tallers de gestió emocional, coaching i autoconeixement dirigits a l’alumnat de Batxillerat.

• Xarrada-taller per a famílies i professorat sobre gestió emocional i coaching. 

L’alumnat de l’AMPA també s’ha beneficiat de :

• Subvencions d’excursions en tots els nivells educatius.

• Subvenció  100 % de l’autobús de l’acte de la graduació de 2n de Batxillerat, Cicles i 4t

d’ESO.

• Subvenció 100 % de l’autobús de les proves EBAU.

• Subvenció del 50% del cost de les orles de l’alumnat que s’ha graduat en el present curs.

• Banc de llibres de Batxillerat i Cicles.

A més sempre hi ha membres de l’AMPA voluntaris per col·laborar en les activitats que proposa el

centre, com l’entrega de premis, l’organització d’activitats extraescolars com la Biofira, o festes

commemoratives. També pertanyem a la FAPA, Federació d’AMPES, que atén els nostres drets en

matèria educativa, tant de pares i mares, com d’alumnat. Tenim representació en el consell escolar

del centre i la municipalitat, que és el màxim órgan de govern de l’institut i la zona. 



L’AMPA és la veu de les famílies! Estem preparant ja un nou curs! Us esperem!

Com pots fer-te membre de l’AMPA?

La quota AMPA per al curs 2022-23 és de 20 euros  per família i es pot pagar mitjançant
transferència  bancària  al  següent  compte  de  Caixa  Popular  (recordeu  posar  el  nom,
cognoms i curs de l’alumne/a) :

CAIXA POPULAR ES24 3159 0076 6327 6721 7223

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Alta/renovació AMPA: Cal emplenar EN MAJÚSCULES aquest imprés i entregar-lo al centre

en formalitzar la matrícula. 

NOMBRE DE FILLS/FILLES A L’IES:  _____

NOM I COGNOMS ALUMNAT:

ALUMNE/A 1 : ____________________________________________________________

ALUMNE/A 2 : ____________________________________________________________

ALUMNE/A 3: ____________________________________________________________

NOM I COGNOMS DE CONTACTE: (PARE/MARE/TUTOR/-A)

PARE: ____________________________________________________________

MARE: ____________________________________________________________

TELÈFON/S DE CONTACTE: ______________________________________________________

CORREU ELECTRÒNIC: ______________________________________________________

AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d’abril 2016 sobre la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, autoritze a l’ús, tractament i comunicació de dades, imatge i 
vídeos a l’AMPA IES LA VALLDIGNA per a finalitats pròpies de l’associació. Les dades no es 
transfereixen a tercers, excepte en casos on hi ha una obligació legal.

Signat:

Nota: Aquest document emplenat i signat, es retornarà a l’AMPA


