Per penjar a la nevera:

- omplir i portar la butlleta
de l’AMPA a la Carolina

AMPA de l’Escola Municipal de Música
de Tarragona

Què fem?






Fomentar i afavorir les activitats musicals
formatives pels alumnes de l’escola i dels seus
professors.
Treballar per millorar la comunicació entre les
famílies i l’Escola de Música, a través d’un nou
blog on podreu trobar molts apartats: borsa
d’instruments, “els professors ens aconsellen”,
recomanacions d’activitats,...
Participar i col·laborar econòmicament en
diverses activitats musicals de l’escola.

Què t’oferim?




Avantatges econòmics. Descomptes del 50%
pels alumnes socis de l’AMPA que participen
en activitats organitzades per l’escola.
Descompte del 50 % en la compra de la
samarreta i l’agenda de l’Escola.

Com ho podem aconseguir?
Amb l’ajuda de tots:




Feu-nos arribar els vostres suggeriments.
Expliqueu-nos les vostres experiències i
anècdotes, manifesteu els vostres dubtes,...
Feu-vos de l’AMPA, inscriure’s és molt senzill.

Com puc fer-me de l’AMPA?
A continuació disposeu de la butlleta per a domiciliar el
pagament de la inscripció de la quota de l’AMPA (25 €
anuals per família).
Només heu d’omplir la butlleta i entregar-la a
consergeria.
Durant el segon trimestre del curs girarem la quota al
compte que ens hagueu indicat i podreu gaudir dels
avantatges de ser soci de l’AMPA. També rebreu un
obsequi.

Animeu-vos! Entre tots ho farem possible!
Tarragona, 2014

Tarragona, a ___ /___ /_____

Mares i pares de l’Escola Municipal de Música de les
diferents aules que ens hem decidit molt seriosament
agafar el relleu d’una tasca que pensem que és
important i imprescindible per a la formació musical
dels alumnes de l’Escola.

Signatura del titular del compte:

Esperem que us engresqueu i gaudiu amb nosaltres
d’aquest projecte.

ES__ __ - _ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Qui som?

AUTORITZO a l’AMPA de l’Escola Municipal de Mùsica de Tarragona a domiciliar els
rebuts de la quota anual de l’AMPA al número de compte (IBAN):

Ajudar a les famílies i els alumnes, als professors i
l’Equip directiu de l’Escola en tot allò que estigui a les
nostres mans així com donar a conèixer tot allò que
fem a l’AMPA perquè això sigui possible.

(nom i cognoms del/s nen/a)___________________________________ ___________________________

Des de la junta de l’AMPA de l’Escola Municipal de
Música de Tarragona ens volem donar a conèixer a tots
vosaltres i presentar-vos els objectius en els que estem
treballant des de fa un temps per portar-los a terme.

amb DNI __ __ . __ __ __ .__ __ __ - __ pare, mare o tutor/a de l’alumne/s

Què volem aconseguir.
En/Na (nom i cognoms del pare, mare o tutor/a)_____________________________________________

L’AMPA de l’EMM, una nova trajectòria!

