COMPRA QUADERNS D’ACTIVITATS 2017-18
Benvolguts pares i mares,
Aquest proper curs, tal i com vam fer el curs anterior, hem afegit al servei de
socialització, la compra dels quaderns d’activitats que anteriorment compràveu de
forma individual.
Creiem que agrupar la compra pot aportar avantatges a les famílies donat que:
-

es poden aconseguir descomptes per volum de compra.
es pot optar a rebre subvencions per part de l’Ajuntament.
les famílies s’estalvien la logística d’anar a comprar-los.

Així, a més de la quota anual de socialització dels llibres de text, aquest any, es passarà
un rebut que inclourà també l’import dels quaderns d’activitats:
Quota + Quaderns

Quota + Quaderns

1er 8 € + 22€=30€
4rt
10€+41€=51€
2on 8 € +38€ =46 €
5è
15 € + 19€ =34€
3er 10€ +26€=36€
6è
15 € = 15€*
*A 6è es continua utilitzant el quadernet de 5è d’anglès, per la qual cosa no se’n compra
cap.
Aquest preu dels quaderns correspon al preu que ens fan amb descompte com a grup de
compra però, a més, si finalment es rep alguna subvenció, es procedirà al retorn de
l’import subvencionat reduint la quota de socialització del curs següent.
FAMÍLIES AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE PAGAMENTS:
Us passarem per la vostra oficina bancària el rebut del servei el dia 10 de juliol.
FAMÍLIES QUE NO HAN DOMICILIAT ELS PAGAMENTS:
Heu de realitzar el pagament del servei a la Secretaria de l’AMPA abans del dia 10 de
Juliol.

Us informem que no fer efectiu el pagament en els terminis indicats, suposa la
renúncia voluntària del servei i aquests alumnes hauran de comprar els quadernets
per al proper curs.

La relació de quaderns necessaris per al curs 2016-17 apareixerà a la llista de
material a comprar indicant que només cal que els comprin les famílies fora del
servei (que no han pagat la quota de socialització en la data establerta).
Els quadernets adquirits des de l’escola es donaran directament als alumnes el primer
dia d’escola.
Esperem aquest servei sigui d’ajuda per a tots, donat que no només ens permetrà
estalviar sinó que ja no haurem de fer cues per demanar-los !!!
Per qualsevol dubte us podeu adreçar a:
socialització.ampajungfrau@gmail.com
-Telèfon AMPA en horari habitual: 93 4640009
Que passeu molt bon estiu !!!!
Atentament,
AMPA Escola Jungfrau
Comissió de Socialització

