APIMA IES PORT D’ALCÚDIA
TRES RAONS PER SER SOCI DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
D’ALUMNES DE L’IES PORT D’ALCÚDIA
1.- ÉS UN DRET I UN DEURE DELS PARES FORMAR PART ACTIVAMENT
DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT I SER SOCI DE L’APIMA
ÉS UNA MANERA D’EXERCIR AQUEST DRET. A MÉS, FORMAM PART DE
LA COORDINADORA DE LES APIMAS DE TOT EL MUNICIPI D’ALCÚDIA.

2.- ESTALVI ECONÒMIC: Els socis de l’APIMA gaudeixen dels següents
descomptes:
10% en l’adquisició de llibres de text a la llibreria Bergas.
50 % en les sortides escolars organitzades per l’ institut.
50 % en activitats extraescolars (reforç escolar, taller de teatre, etc).
Gratuïtat en les activitats organitzades a l’institut per les festivitats de les
Verges, Nadal, Sant Antoni, Jornada de convivència, etc.
Suport a la graduació dels alumnes de 4rt ESO.
3.- ACTIVITATS ADREÇADES ALS PARES.
Organització de ponències i xerrades per a pares i mares en temes educatius i
d’interés.
Informació periòdica de l’acció educativa del centre així com d’activitats culturals
i esportives i d’altres temes d’interés del municipi d’Alcúdia.

INSCRIPCIÓ PER FER-SE SOCI DE L’APIMA
Nom de l’alumne ...........................................................................................curs:...........
Nom i llinatges (pare/mare o tutor):
.............................................................................................................................................
Adreça:....................................................................... 07400 Alcúdia/Port d’Alcúdia.
E-mail:........................................................................ Telèfon:.........................................
Sol·lícit se’m doni d’alta com a soci de l’APIMA de l’IES Port d’Alcúdia.
Port d’Alcúdia,

de

de 202

Signat:
Nivell de compromís que vull assumir:
o Només estar informat com a soci de l’AMIPA
o Col·laborador/a puntual
o Formar part de la Junta Directiva com vocal u altres càrrecs.

QUOTA: 20 € per curs i alumne o familia
Data màxima per fer el pagament: 31/12/2020
MODALITAT DE PAGAMENT: INGRÉS o TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
AL COMPTE DE CAIXA COLONYA DEL PORT D’ALCÚDIA.

IBAN ES8420560005982035070321
(S’haurà de presentar el rebut de la transferència o l’ingrés a la secretària de
l’Institut o enviant-ho per email a amipa@iesportdalcudia.org, on figuri clarament el
nom i llinatges de l’alumne/es i el curs).
Marcar amb una x
SI

Autoritzo a formar part del whatsapp corporatiu de l’APIMA per rebre
informació.

NO

Autoritzo a formar part del whatsapp corporatiu de l’APIMA per rebre
informació.

