
APIMA I.E.S. JOAN RAMIS I RAMIS CURS 2016-2017 
 
e-mail: amipa@iesjoanramis.org 
blog: http://entretotsfeimpinya.wordpress.com 
enllaç: www.iesjoanramis.org 
 
Benvolgudes famílies: 
 
L’APIMA de l’IES Joan Ramis i Ramis vol seguir fent feina, durant aquest curs 2016-2017, per TOTES 
les famílies i TOTS els alumnes d’aquest centre i no solament pels socis de l’APIMA. Açò sí, quants més 
socis siguem, més força podrem fer i més coses podrem aconseguir. Estem vivint uns anys complicats 
per a l'educació i més que mai hem d'intentar ajudar-nos per aconseguir avançar en el camí correcte.  
 
L’APIMA col·labora, ja fa uns anys, en el al programa de reutilització de llibres de text del centre. 
Programa que funciona molt bé i del que cada any participen més famílies. 
 
Com a associació de pares i mares, estem federats dins la FAPMA, tant important en aquest darrers 
anys, en la defensa de una escola pública i de qualitat, pels nostres fills i filles. 
 
Per descomptat, l’APIMA col·labora i dona suport a l’equip directiu del centre. 
 
Volem estar en contacte amb totes les famílies del centre, tant socis com no.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no vols ser soci de l’APIMA, però vols rebre informació o col·laborar de forma puntual en activitats 
organitzades per l’APIMA,  indica el teu correu electrònic: 
 
 
 

                         

 
Si vols fer-te soci de l’APIMA pel curs 2016-2017: 
 
La quota de soci per família i any és de 20€, que pots fer efectiva en el moment de fer la inscripció o 
realitzar un ingrés a nom de APIMA IES JOAN RAMIS I RAMIS, al següent número de compte: 
 
COLONYA Caixa Pollença ES39 2056 0012 2610 0145 7926 
 
I ens has de facilitar les teves dades personals: 
 
Sr./a ___________________________________________________ mare/pare/tutor legal de l'alumne 

_______________________________________________ de _____ ESO/Batxillerat 

_____________________________________________ __de _____ ESO/Batxillerat 

_____________________________________________ __de _____ ESO/Batxillerat 

Tf de contacte: fix ___________________________ mòbil: ___________________________  

Indica el teu correu electrònic: 
 
 
 

                         

 
Retalla per la línia de punts i deixa el full amb les teves dades, juntament amb el resguard d’ingrés 
bancari a la consergeria del centre. Ens posarem en contacte amb tu, el més aviat possible, per fer-te 
arribar el carnet que t’acredita com a soci de l’APIMA. Amb aquest carnet disposaràs de descomptes 
importants a una seria de comerços de la nostra ciutat, que pots consultar al blog de l’APIMA 
http://entretotsfeimpinya.wordpress.com. 
 

 
A QUÈ ESPERES, FES-TE SOCI DE L’APIMA. 
 
Junta de l’APIMA de l’IES Joan Ramis i Ramis 


