AMPA Escola L’Avet

Benvolgudes famílies,
L’AMPA de L’Escola està organitzada per Comissions o grups de treball. La Comissió de socialització de llibres treballa per
millorar i dur a terme la socialització ja realitzada amb èxit els dos anys anteriors amb un 90% de participació. Des de la
Comissió Fora Escola es treballa per organitzar un servei d’activitats extraescolars d’interès general. La Comissió solidària
s’encarrega de la xocolatada per la Marató, organitza un recapte d’aliments i pretén reciclar i reutilitzar des de pitets,
xandalls, bates, material esportiu i de natació,... La Comissió d’Informació gestiona el blog de l’AMPA
(ampaavet.wordpress.com) perquè tothom estigui al cas de les activitats de l’AMPA i en pugui treure el màxim profit. La
Comissió de l’Avet Secundària té com a objectiu estudiar la possible continuïtat de L’Avet. La Comissió de formació de pares
gestiona juntament amb l’escola els cursets de formació que es duran a terme a l’escola i informa de tots aquells externs que
creiem puguin ser d’interès per als pares i mares.
Si teniu qualsevol dubte o suggeriment que ens vulgueu fer arribar ho podeu fer escrivint a ampa@escolalavet.net.
Si esteu interessats a formar part d’un o més grups de treball us agrairíem que els marqueu amb una creu.
Comissió de socialització de llibres
Comissió fora escola
Comissió solidària
Comissió d’informació
Comissió de l’Avet Secundària
Comissió de formació de pares
S’ha establert una quota de 5€ per família i curs. Tots aquells que vulguin ser socis de l’AMPA hauran d’abonar aquesta quota.
QUOTA: 5€ per família.
COMPTE CORRENT: AMPA Escola l'Avet: 2013 ‐ 0174 ‐ 42 ‐ 0201260217 ( (Catalunya Caixa ‐ oficina C/St. Pere cantonada
C/Cardaire).
IMPORTANT: Al fer l'ingrés o transferència, és molt important posar com a referència els cognoms del/s vostre/s fill/s o
filla/es, per poder portar un bon control.
Per complir amb la normativa sobre protecció de dades i poder disposar com a entitat de la informació i les dades necessàries
sobre els nostres associats us hem de demanar les vostres dades. A tots aquells que vulgueu formar part de l’AMPA, us
agrairíem que retorneu aquest full omplert.

Família (cognoms de l’alumne):
Email de contacte:
Autoritzo:
1. Que la imatge del/s meu/s fill/s o filla/es pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per
l’AMPA publicades en:
‐ Blogs i espais web de l’AMPA:

Sí

‐ Revistes o publicacions editades per l’AMPA:

No
Sí

No

2. Que el material elaborat pel/s meu/s fill/s o filla/es pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web,
revistes, publicacions,...) de l’AMPA
Sí

No

3. Que en aquests espais de comunicació de l’AMPA hi constin les inicials del/s meu/s fill/s o filla/es
Sí

No

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de
desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra base de dades i només s'utilitzaran en
l'àmbit de la nostra associació.
Lloc i data:
Signatura del pare, mare o tutor legal:

