
AMPA IES VILA DE GRÀCIA   

 

FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA – Curs 2016-17 

Benvolgudes famílies, 

El mes de setembre ens trobarem a l’Institut Vila de Gràcia per iniciar un nou curs. Des de 
l’AMPA us donem la benvinguda a tots i a totes i esperem comptar amb el vostre suport i 
participació. 

Com sabeu l'AMPA és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda legalment al registre 
d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de 
Catalunya. Des de l’AMPA, es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i 
reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb 
els professors, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una 
societat democràtica i plural.  

Com a AMPA col·laborem amb el centre en la realització de diverses activitats (festes de 
Nadal, carnestoltes, Sant Jordi, activitats formatives pels pares a través de l'Escola de pares i 
mares, adquisició de llibres per la Biblioteca, ajudes econòmiques .... ) i esperem que, en 
incorporar-vos al centre també vosaltres feu la vostra aportació familiar, participant i fent 
acte de presència sempre que us convoquem des de l’Institut o des de l’AMPA.  

A més, l'AMPA participa en la presa de decisions i en el govern del Centre a través del 
Consell Escolar, juntament amb tres representants de pares i mares.  

Per aconseguir tot això, estem presents també a tot el moviment associatiu de 
l’ensenyament (FAPAC, Consell Escolar de Districte, Coordinadora de Gràcia, altres AMPAs 
del barri…) 

Més enllà dels guanys educatius de la vostra participació i implicació, ser soci de l’AMPA 
implica unes avantatges, com ara: 

-  Participar en les decisions i gestió de l’AMPA formant part de la Junta i/o assistint a les 
reunions i aportant idees, propostes i accions concretes. 

- Estar directament informat de les decisions del Consell Escolar. 

 
Per aquest motiu us convidem a fer-vos socis. La vostra aportació és fonamental per poder 
fer més activitats en benefici de tots.  
  



 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

            ASSOCIACIÓ  DE MARES I PARES D'ALUMNES IES VILA DE GRÀCIA 

AMPA IES VILA DE GRACIA – NIF G 59463802  
Riera de Sant Miquel, 58-62 08006 - Barcelona 
 

CURS  2016-2017  

SI US PLAU, ESCRIVIU EN MAJÚSCULES 

NOM/COGNOMS 
FAMÍLIA  

 

Correu electrònic  
Adreça postal  
Telèfon contacte  
Nom 1r. fill/a 

Nom i cognoms  
Curs que farà  
Nom 2n. fill/a 

Nom i cognoms  
Curs que farà  
Nom 3n. fill/a 

Nom i cognoms  
Curs que farà  
 
 

LA QUOTA ANUAL PER FAMÍLIA PER AL CURS 2016-17 ÉS LA SEGÜENT (marqueu amb una X): 

 45 € per famílies amb un fill 
 55€ per famílies amb dos o més fills 
 40€ per famílies monoparentals 

 

S'EFECTUARÀ UNA ÚNICA DOMICILIACIÓ PER L'IMPORT QUE CORRESPONGUI AL COMPTE 
(IBAN) QUE INDIQUEU  

ES (2) Entitat (4) Oficina (4) DC (2) Núm. de compte (10) 

 ES     

 

Signatura           Gràcia, ..…..... de .......………………………….de 2016 

Mitjançant la forma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor 
per a endeutar el seu compte i (B) a l'entitat a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. A més, 
com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a sol·licitar, a la seva entitat, el reemborsament de la quantitat endeutada, en 
els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit 
setmanes següents a la data del càrrec al seu compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat 
financera. 


