L'AMPA de l'IES SIVERA FONT de Canals vol donar la benvinguda a totes les famílies i
alumnes en aquest nou curs escolar 2022/2023.
La raó de ser d'una AMPA naix del convenciment que l'educació és una labor conjunta
de mares, pares, alumnes i professorat. I pretenem, per tant, ser un canal de
comunicació entre tots els que participen en aquesta tasca. Amb ganes i il·lusió hem
acceptat el repte de continuar la nostra activitat, en col·laboració permanent amb els
professors, amb l'equip directiu del Centre i amb l'ajuda i implicació de tots vosaltres
com a pares i educadors.
Per això, animem a totes les famílies que vulguen a col·laborar amb l’AMPA formant
part de la Directiva i/o associar-se amb una quota anual. Com més famílies siguem
millor serà per als nostres fills, per a l'Associació i per a l'institut. Volem que tots
aporteu opinions i idees, portarem els suggeriments, els consells i les queixes a les
instàncies on es puguen transformar en solucions i compromisos. L'AMPA en
l'actualitat sobreviu de les quotes dels socis. Els diners repercutixen de forma íntegra
als nostres fills, amb activitats, obsequis relacionats amb la seua formació,
col·laboracions amb el centre, formació, xarrades…
- Les quotes de l’AMPA per a 1 alumne són 12€ i per 2 o més alumnes germans 20€.
- Aquest any es pot fer el pagament de la quota de 2 formes:
- 1. Pagament en mà el dia que es normalitzen les matrícules escolars o el dia
de l’arreplegada de llibres al centre.
- 2. Transferència Bancària:
CAIXA ONTINYENT: ES35 2045 6016 5230 0004 5712
CONCEPTE: Cognom Cognom Grup (exemple ABAD VALLE 1ESO, i si són
germans ABAD VALLE 1ESO, 1BAT...)
CONTACTAR AMB L'AMPA: AMPA-Siverafont@hotmail.com, FACEBOOK, al Tauler
d'anuncis del centre, a la bústia de Consergeria i a l’enllaç directe de l'AMPA des de la
web del centre.

NECESSITEM EL SUPORT DE TOTS!
Junta de l'AMPA IES SIVERA FONT

