Benvolgudes famílies.

Terrassa, 10 de novembre 2017

CONVOQUEM A JUNTA ORDINARIA
NOVEMBRE 2017 A LES 19.00 HORES.

EL

DIA

20

DE

Lloc: Institut Santa Eulàlia. Ordre del dia:




Donar a conèixer l'Ampa i els seus membres
Estat de comptes
Pregs i preguntes

Un any més l’ AMPA està a la vostra disposició, com a vehícle de comunicació entre vosaltres i la
Direcció del Centre. Qualsevol qüestió que volgueu plantejar, qualsevol dubte que pugui surgir en
quant a l’educació dels nostres fills, qualsevol idea. I no només això, podem fer moltes coses com
xerrades, tallers, sortides... Volem un espai on tothom pugui expressar-se i participar.
Tenim una adreça de e-mail: ampasteulalia@gmail.com i un blog que trobareu a la página web de
l’Institut, a la pestanya de Famílies – AMPA on s'informa d’activitats, actuacions de l’Associació
i tot el que pugui envoltar a la mateixa i a on també podeu deixar els vostres comentaris.
A part, ens reunim els primers dilluns de mes de 19.00 a 20.00 hores al mateix Institut
Necessitem de la vostra col·laboració.

Aquest any farem també, com portem fent ja dos anys, un SORTEIG d'un xec regal NIKE
(PARC VALLÈS DE TERRASSA) valorat en 175€ entre tots aquells que hi hagin pagat la
quota. El sorteig es celebrarà el dia 11 de desembre i el premi serà lliurat per el
professorat de l'Institut.
L’aportació económica és de 15€ per familia. El destí dels diners es dedica als diferents ajuts i
aportacions econòmiques que realitzem a l’Institut i que repercuteixen també en els vostres
fills, i en la realització de les diferents activitats que s’organitzin.
Us recordem el nostre número de compte bancari

BBVA ES84 0182 8112 3402 0859 0224

Per fer més efectiva la comunicació amb tots els associats, preguem ens torneu la fulla annexa
omplerta amb les vostres dades i adreces de correu electrònic.
US ESPEREM. Mª José Muros. Presidenta de l’AMPA

(**A retornar omplert i signat a L’Ampa)

En/Na ___________________________________________________ mare/pare o tutor
Legal de l'alumne____________________________________________________
del
curs _______________________________________________________________

autoritzo a l'Ampa a utilitzar la meva adreça de correu electrònic

_________________________________________________________ com a vehicle de
comunicació i enviament de notícies relatives a aquesta Associació.

Protecció de dades: en virtut del disposat al RD 1720/2007 de 21 desembre, i a la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 dedesembre, de Protecció de Dade de Caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als
fitxers de l'Associació amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostre serveis i enviar
informaci´que pugui ser dels vostre interès. Així mateis, en els casos que no sigueu
vosaltres, us comprometeu de forma expresa a obtenir el consentiment d'aquelles
terceres persones que es beneficiïn dee la mateixa, abns de comunicar-nos les seves
dades. Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d'aquestes, per part de
l'AMPA. Us informem també de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets
d'accès, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter personal
mitjançant correu electrònic dirigit a ampasteulalia@gmail.com o bé escrit dirigit a AMPA
IES SANTA EULÀLIA, Av. Santa Eulàlia, 72. 08223 Terrassa.
Signatura:

** Retornar aquesta fulla a Consergeria o directament a la renunió del dia 20 de novembre

