
   ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
    IES Districte Marítim

            Avda. Balears, 62 – 46023 - València

A  l’atenció de les mares i pares d´alumnes de l’IES Districte Marítim:

Ens dirigim a vosaltres amb motiu de la matriculació de la vostra filla o fill, per a donar-nos a
conéixer  i  animar-vos  a  ser  socis  de  la  nostra  associació  amb  la  finalitat  de  gaudir  dels
avantatges que suposa i participar en les decisions que ens corresponguen per ser mares, pares
amb tutors.

Per  ser  soci  de  l’AMPA,  has  d’ingressar  la  quota  anual  de  16€ per  unitat   familiar,  en
qualsevol  sucursal de  CAIXA POPULAR,C// RODRIGO DE PERTEGAS, 13 en horari de matí i
vesprada.

          AMPA IES DISTRICTE MARÍTIM-CC.ES07/3159/0058/07/2464724927

  En l’ingrés HA DE CONSTAR:  EL  NOM  DE  L‘ALUMNE/A  AMB  EL  CURS  QUE  VA  A
REALITZAR  (ESO, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS).                       

  Sol.licitar  còpia   del  justificant    de  l’ingrés.  RECORDAR-VOS  QUE  ÉS
IMPRESCINDIBLE   CONSERVAR  EL  REGUARD  DAVANT  UN  POSSIBLE
REQUERIMENT PER PART DE L’A.M.P.A.. GRACIES

Entre les col.laboracions i ajudes que habitualment realitzem, podem destacar, entre altres, les
següents:

- Biblioteca per a mares i pares: on trobàreu llibres d’ajuda i orientació, que faciliten
les relacions amb les nostres filles i fills.

- Escola de mares-pares i d’ intermediació: impartits per professionals de l’educació.
- Col.laboració  amb  l’IES  Districte  Marítim:  Finançant  de  diverses  activitats,

materials, etc.
- Obsequi de l’ Orla: per a  4t de l’ESO , 2n de Batxillerat.
- Informació: beques, nova legislació, activitats del centre, etc.

A  més d’aquestes  activitats  l’associació  és  ara  mateix,  la  nostra  millor  possibilitat  de
participar i d’actuar a favor d’una educació pública i de qualitat  en aquestos moments de
crisi i de desmantellament dels drets socials.

Des de la Junta Directiva de l’AMPA, vos animem a formar part d’aquesta,  per a impulsar i
ampliar les nostres activitats i mitjans, que redunden en benefici dels nostres propis fills i filles. 

Per   resoldre  qualsevol  dubte  o  indicar-nos  suggeriments,  podeu  contactar  amb
nosaltres,  els  dilluns  de  17:30  a  18:30h  amb  els  dimarts  de  11:00  a  12:00h .,
personalment  en  l’IES  Districte  Marítim,  o  bé,  a  través  del  correu  electrònic
ampamaritim@gmail.com.

València, _______________________
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