
Qui som? Som l’Associació de Mares i Pares i tenim com a objectiu acompanyar els nostres
fills i les nostes filles en l’etapa de l’educació secundària, formació professional i batxillerat.
Què fem? Informam les famílies sobre temes d’interès educatiu, organitzam xerrades, donam
suport  a  activitats  concretes,  participam al  Consell  Escolar,  estam associats  a  la  FAPA i
intervenim en els debats entorn a les polítiques educatives i gestionam el transport escolar
a batxillerat.
Què oferim? Tot lalumnat soci té dret a una taquilla, a descomptes en algunes excursions i a
l’anuari  en  paper  a  final  de  curs,  sempre  que  es  faci  en  paper  d'acord  amb la  situació
educativa i sanitària vigent.

Instruccions per fer-vos socis
1. Podeu  accedir  a   l’enllaç pagaments.iessineu.net  per  efectuar  el  pagament  amb

targeta.
2. O podeu fer el pagament mitjançant una entitat bancària* al següent número de compte

ES86 2100 0088 0402 0010 1165           CODI 0566106
3. Emplenau i entregau aquest FULL D’INSCRIPCIÓ el dia que visiteu el centre, juntament

amb el justificant del pagament, si l’heu fet a una entitat bancària.

DADES FAMILIARS
Nom i llinatges mare/pare
Telèfon mòbil mare/pare

DADES DELS FILLS
I FILLES

El curs passat, éreu socis?  SÍ / NO

Nom i llinatges Curs que farà el 20/21 Voldrà taquilla?
1r fill/a
2n fill/a
3r fill/a

AVISOS I AUTORITZACIONS
Autoritzo   l’AMIPA  IES  Sineu  a  fer  ús  del  meu  correu  electrònic  o  mòbil  per  remetre
informació
Entenc que som associats des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2021 i que,
en cas de baixa durant el curs, no se'm retornarà la quota (excepte durant els primers 15
dies de curs).
Estic informat/da que, si gaudeixo d’una taquilla, s’han de complir les següents normes:
- Posar un cadenat a l’inici del curs, i retirar el cadenat i deixar la taquilla buida i neta el
darrer dia lectiu de juny.
- Tenir cura de la taquilla i informar l’AMIPA o consergeria de qualsevol incidència.
Estic informat/da que les dades aportades en aquest full seran destruïdes a final del curs
acadèmic.

DATA I SIGNATURA
……………………, ……… de ………………………de 202.... 


