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Fes-te soci de l’AMiPA 

Fes-te soci de l’AMiPA! 
T’oferim: 

• Descomptes en la compra dels llibres. 
 

• Amb el carnet de soci, descomptes en una llarga llista d’establiments de Valls. 
 

• Subvenció en les activitats extraescolars de l’Institut. 
 

• Agenda escolar per a cada fill/a, personalitzada pels nostres alumnes. 
 

El que fem és: 
• Col·laborar amb el centre, amb la biblioteca, la festa fi de curs, Diada de Sant Jordi... 

 
• Reconèixer als alumnes el seu treball, ja sigui acadèmic, artístic o cultural. 

 
• Participar en aquells aspectes en què, com a pares, creiem que hem de dir-hi la nostra per intentar 

que el centre funcioni millor. 
 

I què cal fer per ser soci? 
1.-  Omple, amb lletra clara i entenedora, les dades de l’alumne/a i dels pares o dels tutors. 

 

2.-  Ingressa la quota de l’AMiPA, corresponent: 

• Pel primer fill, a ESO o BAT  25€  

• Pel segon fill a ESO o BAT  15€ 

• A partir del tercer fill a ESO o BAT  8€ cada un 

• Els cicles formatius i el CPPA 8€ 

 

al compte de LA CAIXA:   2100 - 0952 - 46 - 0200069156  
 
3.- Porta el resguard de l’ingrés a la seu de AMiPA durant els dies 3 i 5 de juliol 

Horari: de 17:00 a 20:00  
 

4.- Els socis de l’AMiPA rebreu un carnet amb el qual podreu gaudir de descomptes en diversos 

establiments de Valls. El podreu recollir el dissabte 8 de setembre de 10:00 a 13:00, i de 17:00 a 

19:00 hores. 
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DADES PERSONALS: 
 
Nom i cognoms 
alumne/a  Quantitat de germans  

al Centre: 
Adreça  

Població  Codi Postal: Telèfon 

Correu electrònic  Mòbil 
 

Pares / tutors 
Nom i cognoms pare     

Correu electrònic  Telèfon 

Nom i cognoms mare  

Correu electrònic  Telèfon 
 
 
Si sabeu el número de soci ens el podeu indicar _______________  i només cal que ompliu les dades que 
hagin canviat 


