
Bétera, 21 de setembre de 2012

Benvolgudes famílies,

Un any més comencem el curs a la Lloma del Mas. Des de l'AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) 
donem la benvinguda a les noves famílies i ens retrobem amb les que ja hi érem el curs passat.
L'inici d'aquest curs 2012/2013, com ja sabeu, ve marcat per les dures retallades. Per tant, a banda de gestionar 
les comandes de xandalls, les extraescolars i altres àmbits de treball en què centrem la nostra feina, pensem que 
cal fer un esforç conjunt per a fer front a aquesta situació que repercutix directament en l'educació dels nostres 
fills i filles.
Amb aquesta circular vos proposem de renovar la vostra pertinença a l'AMPA o unir-vos-hi per primera vegada. 
La participació de cadascú de vosaltres és important per a treballar conjuntament en tot allò que fa referència a 
l'educació dels nostres fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del centre. És una porta oberta a la 
participació de les famílies en la vida de l’escola. 
Si voleu més informació sobre el funcionament de l'associació i els àmbits en què s'ha treballat des de la 
renovació de la Junta el novembre del 2011, o voleu preguntar-nos alguna cosa:
- podeu consultar el blog: http://ampallomadelmas.wordpress.com
- escriure'ns: ampalloma@gmail.com
- o trucar-nos: 634543697  

Adjuntem el formulari* que podeu omplir i tornar al centre dins les motxilles dels vostres fills (per favor sols 
ompliu un formulari per unitat familiar, no cal fer un de diferent per cada fill/a alumne/a de la Lloma del Mas). 
Segons els estatuts de la nostra associació poden ser membres del AMPA un o bé els dos progenitors/tutors dels 
alumnes. Si ompliu solament les dades del pare o de la mare entendrem
que l'altra persona no està interessada en pertànyer a l'associació.

Properament vos farem arribar la informació per a fer la comanda de xandalls (preu xandall soci: 23€ i no soci: 
28€)

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració
Junta de l'AMPA

COM ASSOCIAR-ME?

La quota és de 20,00 € si teniu un sol fill/a a la Lloma i 25,00 € si són dos o més. 

1. Fes l'ingrés o transferència de la quota corresponent (un fill  20,00€ 2 o més fills 25,00 €) a la 
Caixa de Crèdit Valencià - Cooperativa Agrícola de Bétera
n. de compte de l'AMPA CEIP Lloma del Mas 3188-0004-17-2044988919

2. Omple la fitxa d'inscripció de l'altra cara d'aquest full.
3. Grapa el resguard de la transferència o ingrés a aquest full.
4. Torna el full i el resguard grapats a l'escola a la motxilla del teu fill/a.
5. Uns dies després rebràs la confirmació com que ets soci de l'AMPA.

*Al formulari vos demanem moltes dades de contacte de caràcter personal (e-mail, telèfons,
adreça postal...). Per descomptat sou lliures de proporcionar únicament les dades que considereu
oportunes, tot i que vos agrairíem la màxima col·laboració en aquest sentit. En tot cas volem
deixar clar que, en compliment de la normativa de protecció de dades, mai no es cediran a cap
altra organització que no siga la nostra AMPA i només es faran servir per a contactar amb
vosaltres des de l'AMPA, podent sempre accedir a elles i rectificar-les o esborrar-les amb un
correu electrònic o carta manuscrita adreçada a l'AMPA.
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