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PER QUÈ SER SOCI DE L’AMPA?  
 

El Socis de l’AMPA són el més important,  sense la seva col·laboració 

econòmica tot això no seria possible.  Som una entitat sense ànim de 

lucre i tots els nostres ingressos van destinats als alumnes de l’escola. 
 

Una AMPA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre 

educatiu i la vida escolar dels nostres fills i filles. 
 

Amb el carnet de soci de l'AMPA, obtindreu avantatges i descomptes: 

• Fins 20% de descompte en les excursions de final de curs. 

• Bonificació preu matrícula en les activitats extraescolars. 

• Descompte Xandall escola. 

• Preu especial disfressa carnestoltes.  

• Descompte en el Sopar final de curs. 

• Descompte en els Viatges esportius. 

• Descompte en les sortides familiars 
 

A més a més, presentant el carnet de soci a les llibreries adherides a 

la promoció, us aplicaran un 10% de descompte en material escolar:  

-  A3: C/ Llibertat, 151 
-  Arxifesta: Avda. Països Catalans, 227 
-  Can Mateu: C/ Sta. Maria, 22 
-  La Ratlla: Pg. Mn. Constans, 292 
-  Llibreria Blanch: C/ Llibertat, 12  

 

 
 

Volem continuar millorant aquest projecte! Així que les famílies que 

encara no us heu fet sòcies us animem a col·laborar. Quants més 

serem, més coses podrem organitzar i aconseguir! 
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QUI SOM?  
 

L’associació de mares i pares (AMPA) de l’escola Baldiri Reixac – La 

Vila la formem tots el pares i mares d’alumnes de l’escola que s’han 

associat lliurement amb l’objectiu de col·laborar, participar en les 
activitats i millorar l’escola dels nostres fills.  
   
QUE FEM? 
  
 Durant el curs escolar l’AMPA organitzem, col·laborem i coordinem 
una sèrie de serveis i activitats educatives que complementen la 
formació dels nostres fills:  
 

 - Menjador escolar  
 - Activitats extraescolars (robòtica, teatre, mecanografia, anglès, 

multiesport,...)  
 - Acollida  
 - Casal de nadal, Setmana Santa, intensiu juny... 
 - Colònies 
 

A més, ajudem a l’escola millorant els equipaments i espais del centre 
( pintada d’aules,  adquisició de pissarres digitals i mobiliari pels patis,  
renovació de taules i cadires, muntatge d’horts, materials didàctics...) 
  

També, organitzem diverses activitats pels pares i nens/es de l’escola:  
 

 - Xerrades familiars del programa Eduquem en Família  
 - Sortides familiars  
 - Viatges esportius comarcals del Consell Esportiu Comarcal  
 - Carnestoltes  
 - Festa de final de curs 

       -...  
 
 

 

 

Podeu col·laborar amb l’AMPA, en les diverses activitats que s’organitzen i 
també podeu assistir a les reunions que fem cada dimarts primer de mes a 1/4 

de 10 davant l’entrada de l’escola. 

TOTHOM HI ÉS BENVINGUT!! 
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COM FER-SE DE SOCI? 
 

La quota anual per família es de 30 €.  
 
Hi ha tres maneres de fer-se soci: 

 
 -Domiciliació bancaria (omplint les dades d’alta de soci  i el 

document SEPA ) 

 -Transfèrencia bancaria a la compte ES63 2100 4349 4702 0004 3465 

(omplint les dades d’alta de soci i realitzant transferència indicant el 

nom del fill) 

 -Ingrés en efectiu a consergeria a les 9h (Lidia) i omplint les dades  

d’alta soci 

 

 

 

ALTA DE SOCI: (a deixar a la bústia de l’AMPA)  

 

✃                                                                   

Dades alta soci: 

                          Metode pagament:              Domiciliació                    Transferència                  Efectiu 

Nom i cognom alumne  

E-mail  

Curs  


