AMPA Pinediques
Benvolgudes famílies;
Ens adrecem a vosaltres per donar-vos diverses informacions relatives al Curs 2017-18.
LLIBRES
Es continua amb el programa de socialització de llibres.
Ja disposem dels llibres pel proper curs!!!
Preu per alumne/a: 40 €
Atenció: Aquells llibres que a final de curs es trobin en mal estat (estripats, bruts, arrugats, amb
anotacions amb bolígraf,...) seran retornats als alumnes que l’hagin utilitzat aquell curs i les famílies
n’hauran d’abonar l’import.
Si alguna família no vol participar en el programa de socialització de llibres, ha d’avisar a l’escola
o bé a l’AMPA abans de l’1 d’agost. Contacte: ampa@pinediques.com o bé a Guida Bibiloni
(696566136)
Els alumnes d’educació infantil no utilitzen llibres de text i per tant no han de fer front a cap
despesa de llibres.
MITGES HORES
Atesa la valoració positiva que segueixen tenint les mitges hores s’ha acordat juntament amb
l’escola la seva continuïtat.
Caldrà abonar la quantitat de 12 euros per alumne/a de Primària, en concepte d’assegurança i
petita aportació a la despesa que suposa el pagament dels monitors de les mitges hores dels dimarts
i dijous.
Els alumnes d’infantil no es veuen afectats per les mitges hores i per tant no caldrà que s’aboni
l’import.
QUOTA AMPA
Totes les famílies d’infantil i primària han d’abonar la quota anual de 40 euros per família.
Famílies amb fills a Educació Primària - Necessàriament caldrà que ingressin la quota de
l’AMPA juntament amb l’import dels llibres i de les mitges hores. En cas contrari no es podrà
lliurar el lot de llibres corresponent.
Famílies amb fills només a Educació Infantil - Hauran d’abonar l’import de la quota com a molt
tard el 30 de setembre fent un ingrés al compte de l’AMPA on hi consti el nom de l’alumne i el curs.
ES 3621 00 0409 11 0200106139 (CaixaBank)
ES 1501821674110201776166 (BBVA)

SERVEIS QUE OFEREIX L’AMPA
-Acollida matinal
-Menjador
-Extraescolars
-Extraescolars de la jornada intensiva
-Socialització de llibres
-Festa primavera
-Escola de pares i mares
-Casal de Nadal
-Adquisició de material per a l’escola
-Finançament mitges hores dels dimarts i dijous
-Finançament del monitoratge de l’activitat de teatre a 6è.
-Altres aportacions segons necessitats i demandes de l’escola.

VENDA DE LLIBRES
Lloc: Edifici de Primària
Dia: 4 de setembre de 2017
Horari: 12:30 h a 16:30h
Forma de pagament:
Ingrés a un dels comptes de l’AMPA fent constar el nom de l’alumne (cal portar full d’ingrés
el mateix dia)
ES3621000409110200106139 (CaixaBank)
ES1501821674110201776166 (BBVA)

Alguns exemples aclaridors de l’import a pagar
Tipus família
Import llibres Import 1/2 hores Import AMPA
2 nens a primària
80 €
24 €
40 €
1 nen a primària i 1 a infantil
45 €
12 €
40 €
2 nens a infantil
0€
0€
40 €

TOTAL
144 €
97 €
40 €

Aclariments:
No s'acceptaran diners en efectiu.
Caldrà que el dia de la venda de llibres tothom porti el justificant d'ingrés. En cas
contrari, no s'entregaran els llibres.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA SERÀ DIJOUS
DIA 21 DE SETEMBRE A LES 21:00
HORES

