CURS 2019-2020
FEU COSTAT ALS VOSTRES FILLS, ASSOCIEU-VOS!

FES-TE SOCI / SÒCIA DE L’AMPA I GAUDEIX DE MOLTS AVANTATGES PER
30€ ANY/FAMÍLIA
NOVETAT:
Per tal d’agilitzar i facilitar les tasques a les famílies, aquest curs podreu fer des de la pàgina de IDDINK, la
comanda de llibres, pagar la quota de soci AMPA i comprar les samarretes i dessuadores del centre (per a
sortides, esport, trobades...).
Podeu fer les vostres comandes de samarreta i dessuadora al mateix temps que compreu els llibres pel
curs vinent. I si voleu gaudir del descompte en la roba, feu-vos socis de l’AMPA. (Data límit per fer les
comandes des de IDDINK 1 de Setembre)
talles
S-M-L-XL-XXL

SAMARRETA
talles
preu soci/ no soci
3€
/
5 € S-M-L-XL-XXL

DESSUADORA
preu soci/ no soci
15 € /
20 €

Les samarretes i dessuadores, NO ES REBRAN amb la comanda de llibres. Un cop iniciat el curs, l’AMPA
farà arribar a cada alumne el material sol·licitat.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA mitjançant el correu electrònic
ampajoanbrudieu@gmail.com

NOVETAT:
L’AMPA posa a la vostra disposició un servei d’ajut per demanar beques.
Es podran tramitar durant el mes de Setembre.
Per a més informació i demanar hora, podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA mitjançant el correu
electrònic ampajoanbrudieu@gmail.com
ALTRES AVANTATGES DE SER SOCI / SÒCIA:
• Servei de psicopedagoga gratuït pels socis (informa’t a l’Ampa o al centre)
• Extraescolars (informat a l’AMPA o al centre) gratuït o preus reduïts
• Tallers i cursos (preu amb descompte pels socis)
• Descomptes o bonificacions en sortides.

OBSERVACIONS:
Cal retornar el full adjunt emplenat encara que ja sigueu socis de l’AMPA amb anterioritat.
Complimenteu aquest full per cada fill/a al centre, un full per fill.
La quota es paga una sola vegada a IDDINK, si teniu més d’un fill al centre sols l’haureu de pagar un cop. Si
necessiteu fer comanda de més d’una peça de roba podeu seleccionar-les totes en la comanda d’un dels
fills o bé separar-la a la comanda que correspongui per alumna/e.

