
Institut Ensenyament Secundari

Tel.: 964 405 640 · Fax: 964 405 641
e-mail: 12003390@gva.es
www.iesjoancoromines.org

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes saluda,

Els alumnes, mares i pares que enteneu l’ensenyament públic com el millor mitjà
per  a  la  vostra  formació  o  per  a  la  dels  vostres  fills.  De  manera  especial  i  ben
cordialment, saludem als que heu escollit  l’IES Joan Coromines per primera vegada.
Des de l’AMPA, us donem la benvinguda i us desitgem que gaudiu de la vostra estada
en el nostre centre.

Us comuniquem que, durant el curs que ja hem acabat, hem donat tot tipus de
suport a les activitats escolars (compra de material educatiu, col·laboració aula virtual,
millores  prevenció  de  la  salut)  i  extraescolars  (sortides  culturals,  escola  de  pares,
xerrades, festes, orles de fi de curs, etc.) que s’han desenvolupat en el nostre centre.

Recordeu que LA QUOTA ANUAL  20 euros per família i s’haurà d’ingressar
personalment, tal com s'indique tot seguit, al compte de l’AMPA JOAN COROMINES.

BENEFICIARI / BENEFICIARIO
AMPA IES JOAN COROMINES

NÚM COMPTE / CUENTA
ES05 3162 1202 5111

53797624

CONCEPTE / CONCEPTO
NOM I CURS (QUE FARAN AL SETEMBRE) DE CADA FILL MATRICULAT 
AL CENTRE

Per exemple: 
MARIA RUIZ LÓPEZ  (1ESO)
LUIS RUIZ LÓPEZ  (3ESO), ETC.

És  molt  important que  en  aquest  concepte  aparega  el  nom i  curs  dels
alumnes del centre, pel contrari serà impossible consignar la incorporació de la
família com a sòcia de l'AMPA

IMPORT / IMPORTE

20 EUROS

El justificant de pagament que els lliurarà la caixa ja no cal portar-lo a la secretaria del
centre,  però sí caldrà que el conserven almenys durant l'any acadèmic per si és

necessari fer alguna comprovació.

Per favor teniu en compte que en cas de baixa no es podrà retornar la quota
 per motius de viabilitat operativa.

Després, i per a poder estar informats de les activitats de l'AMPA,
 caldrà que ens envieu un correu amb les dades vostres i el nom dels vostres fills, a:

ampacoromines@gmail.com

Recordeu que ens reunim cada mes,
 que teniu informació de l'AMPA a la web de l'IES Joan Coromines

i que a la nostra pàgina de facebook (facebookampacoromines) publiquem les notícies. 

Sigueu benvinguts tots els nous socis, una forta abraçada per a tots el membres 
de l'Associació i que tinguem tots unes bones i merescudes vacances!

 Gràcies


