COL.LEGI SAGRADA FAMILIA
Perís i Mencheta, 26-46
08032 BARCELONA

ASSOCIACIO DE MARES
I PARES D’ALUMNES

Benvolguts pares:
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Sagrada Família d’Horta vol donar-vos la
benvinguda , atès que ja des d’ara passeu a formar part de la gran “família SAFA”.
El primer que us demanen es que com a nou membre de la nostra família, ens faciliteu els vostre/s e-mail/s
per poder ser subscrits al nostre bloc, així us mantindrem al dia de totes les activitats relacionades amb
l’Associació en les que podeu participar.
www.ampasafahorta.org
L’AMPA del Col·legi Sagrada Família Horta té com a objectiu donar suport i assistència als socis en tots els temes
relacionats amb la formació del seus fills:

•
•
•
•
•
•
•

Promou, organitza, estimula i col·labora amb activitats complementàries i extraescolars.
Col·labora i es coordina amb l’Escola i la seva comunitat educativa en la seva funció educadora completant
la tasca educativa.
Canalitza iniciatives i suggeriments dels pares o alumnes.
Vetlla per l’educació cristiana dels alumnes i el caràcter propi de l’Escola.
Promou i gestiona una obra de protecció escolar per a alumnes orfes.
Promou la representació i la participació dels pares.
Promou activitats de formació dels pares

La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop al mes, habitualment el tercer dijous.
L’Ampa s’organitza mitjançant comissions de treball. Al front de cada comissió es troben, com a mínim, dos vocals
membres de la Junta.

Per a formar part de l’Ampa, amb tots els drets i deures, s’ha de satisfer el rebut anual de 55 € que es presenta al
cobrament al mes d’octubre i que inclou i comprèn els conceptes següents:

•
•
•

Quota Ampa: (38,10) € per família i curs
Quota biblioteca: (4,80) € per alumne i curs
Obra de Protecció Escolar: (12,10) € per alumne i curs.

Els fons obtinguts amb la quota biblioteca es destinen a la compra de material didàctic per a les aules d’educació
infantil, a la compra de llibres d’aula i de la biblioteca del col·legi i també , a l’adquisició de material informàtic i de
suport digital.
L’Obra de Protecció Escolar, és un servei de previsió i mutualitat, promogut per la pròpia Associació de Mares i
Pares d’Alumnes, que garanteix el pagament de les despeses col·legials de l’alumnat que té la desgracia
d’esdevenir orfe de pare, mare o tutor al llarg de la seva vida escolar al Col·legi Sagrada Família d’Horta.
Us demanen que ompliu les dades adjuntes i les lliureu a la secretaria del col·legi juntament amb la documentació de
la matrícula.
Moltes gràcies i sigueu benvinguts.

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

(LLIURAR A SECRETARIA JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA)
Alta associat AMPA SAFA Horta - quota anual 2012-2013: 55€

Nom de l'alumne __________________________________________________Curs_________________________
_
Nom de la mare_______________________________ Nom del pare _____________________________________
Telefons: _________________________/ ____________________________/ ______________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________________
Codi postal:_______________Població:____________________________
e-mail/s per comunicacions i activació bloc AMPA:
_____________________________________________/_______________________________________________
Signatura de la mare/pare o tutor

Data_________________________

En compliment del que disposa la normativa sobre protecció de dades, us informem que les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer
informàtic propietat de l'AMPA SAFA-Horta de Barcelona tractant-se amb la més estricta confidencialitat. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999
de Protecció de Dades de Caràcter Personal podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, a través de
l'AMPA OBERTA en horari d'atenció al públic, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org
Amb la signatura d'aquest document els pares o tutors autoritzeu, mentre no ens manifesteu per escrit el contrari, la suscripció gratuita al bloc així
com la publicació de les fotos i vídeos relacionades amb les activitats desenvolupades pels vostres fills estrictament en els mitjans de comunicació
del Col·legi i Ampa.

