
 

 

 

FES-TE SOCI@ DE L'AMPA.  
 

 

 

 
 

La quota per família i any és de 20€ 

El número de compte de l'AMPA  és: 

ES52 2100 2765 1702 0028 6032 de la Caixa  

En fer l'ingrés heu d'especificar NOM DE L'ALUMNE i CURS QUE 

ESTUDIA (si teniu varis, el del germà major), i en el concepte 

“QUOTA AMPA (CURS LECTIU)”. 

Una vegada realitzat l'ingrés heu de manar-nos al correu electrònic 

de l'AMPA el justificant del pagament (o si el vostre banc us ho 

permet podeu enviar notificació directament en fer l'ingrés). 

Si us feu socis per primera vegada haureu d'enviar-nos la fitxa 

d'inscripció emplenada al correu electrònic de l'AMPA o deixar-la 

en la bústia de l'AMPA que hi ha en el Conservatori. 

Tant sigueu socis veterans com nous, us contestarem amb un e-mail 

al correu que ens trobeu facilitat i al llarg del curs us informarem 

de totes les novetats que puguen sorgir. 

 
 

BENVINGUTS!! 



QUE AVANTATGES TÉ SER SOCI: 

- Entrades a preus reduïts a esdeveniments promoguts per 

l'Associació  dels  Amics de la Música d'Alcoi.  

- Descomptes en els establiments Col·laboradors 

- Preu especial al Campus d'Estiu de Dansa 

- Ajudes en les matricula de cursos extraordinaris o 

masterclass que es realitzen en el Conservatori amb 

la col·laboració de l'AMPA.  

- Orla de 4t Curs subvencionada en un 50% 

A més: 

- L'AMPA gestiona l'equipament, les monitores de la Gala 
de Fi de Curs, .... 

- Està en procés de creació un “banc” de material per a 

Gales, Actuacions i/o treball a l'aula.  

- Tot allò que proposeu o puga sorgir 
Que pretenem: 

- Representar als pares en l'àmbit acadèmic 

- Afavorir la relació amb el professorat i personal del 

Conservatori ajudant a aconseguir els objectius del centre 

- Fer costat als alumnes, professors i pares impulsant 

activitats complementàries 

Els qui som: 

Circe Amorrortu (Presidenta) 

Milagro Barrachin(tresorera) 

Laura Ucles (vocal) 

 

Nosaltres som els seus representants, però … 

L'AMPA eres TU: ASSOCIA’T 


