
A.M.P.A. ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA DE MOLLERUSSA 

 

En tota escola és obligatòria l’existència d’una Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes, amb la finalitat de col·laborar amb el Centre Educatiu, representar a 

les mares i pares dels alumnes i participar de les decisions del Consell Escolar. 

A l’Escola de Música de Mollerussa, creiem que  l’activitat de l’AMPA és molt 

important, les quotes aportades per les famílies, des de la seva fundació l’any 

1994, han permès desenvolupar moltíssimes activitats. 

Els Objectius de l’AMPA de l’EMMM, segons els Estatuts, són: 

1. Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als 

pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans 

de govern i de participació, en tot el que es refereix a l’educació dels seus 

fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre... 

2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 

3. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell 

Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats 

complementàries, extraescolars o de serveis. 

4. Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els 

Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans 

col·legiats. 

5. Promoure i realitzar tota mena d’activitats musicals, sense afany de lucre. 

Entre d’altres: 

a. Organització de sortides per a assistència a concerts i activitats 

musicals adreçades als infants, amb subvenció de part del cost 

b. Col·laboració en sortides i intercanvis, subvencionant part del cost a 

les famílies membres de l’AMPA 

c. Suport en activitats organitzades per l’Escola: 

i. Concert de Santa Cecília 

ii. Concert de final de curs 

iii. Jornada de portes obertes 

iv. Curs d’Estiu i Concurs de Música de Cambra 



RECORDEU: 

 

 L’AMPA Ho som tots els pares i mares. Com més 

serem, més coses podrem fer. 

 Volem una Escola de Qualitat. L’AMPA és l’òrgan 

que ens dóna veu dins l’escola i ens permet 

implicar-nos en l’educació musical dels nostres fills. 

 L’Escola de Música no només és una activitat més 

dels nens, és un centre que irradia Cultura i per 

tant enriqueix Mollerussa i la Comarca del Pla 

d’Urgell. 

 

Per tant, 

 Fent-vos membres de l’AMPA col·laboreu en una 

tasca que està compromesa amb el treball per fer 

una escola millor. 

 I a un cost petit: l’aportació per família és de 20€ 

anuals 

 

  



Encoratgem a totes les famílies a participar-hi; 

omplint la butlleta d’inscripció que us adjuntem, 

tant pels nous socis, com per els que ja ho siguin, 

per tal de tenir la seguretat de tenir les dades 

personals i bancàries actualitzades: 

 

AMPA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

 

1.- DADES PERSONALS 
NOM I COGNOMS DEL 
PARE/MARE/TUTOR LEGAL 

 

ADREÇA  

CODI POSTAL  POBLACIÓ  

DNI TEL. FIX  
TEL. 
MÒBIL 

 

CORREU ELECTRÒNIC  

NOM I COGNOM DE 
L’ALUMNE/S 

1.   
2.   
3.  

 

2.- DADES BANCÀRIES 

NOM DEL BANC O CAIXA  
SUCURSAL I ADREÇA  

IBAN (24 dígits) ES      
 

Per la present AUTORITZO a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa al 

cobrament de la quota anual fins a nova ordre en contra al compte corrent indicat. 

A Mollerussa, a _____ de ______________ de _______. 

Signat, 

 

PODEU PORTAR LA BUTLLETA JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ DE LA 

MATRÍCULA A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA, O BÉ DIPOSITAR-LA A LA BÚSTIA 

DE L’AMPA. MOLTES GRÀCIES! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEM ESCOLA! 
 

 


