
 

  

 

SOCIALITZACIÓ PER AL CURS 2019-20 

 
Benvolguts pares i mares, 
 

Com cada final de curs, proposem a les famílies membres de l’AFA si volen gaudir dels avantatges de la compra 
conjunta dels quaderns de treball que els alumnes fan servir a Primària. Juntament amb la quota dels quaderns, es 
paga una quota de Reprografia ja que des d’aquest curs que ara acabem l’escola ha començat a prescindir dels 
llibres de text i per tant ha augmentat el volum de fotocòpies. 
 
Tal i com vam fer el curs anterior, des de l'AFA us proposem fer la compra conjunta dels quaderns per tal 
d'aprofitar-ne els avantatges: 
 

- 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 i els alumnes els tindran a l'escola el primer dia. 

 

A la quota anual de reprografia s'hi afegirà l’import dels quaderns d’activitats: 
 
 
 
 
 
 
 
*Els imports dels quaderns tenen descomptada la part proporcional de la subvenció rebuda per part de 
l’Ajuntament de Badalona. 
**A 6è, a la quota de quaderns s’afegeixen 2€ que corresponen a la socialització de les disfresses de l’obra de 
teatre “Els Pastorets”. 

 
Si alguna família no vol fer ús del servei de compra de quaderns, preguem que ho comuniqui al grup de treball de 
Socialització (socialitzacio.afa@escolajungfrau.net) abans del dia 10 de juliol de 2019 i se li cobrarà només la 
quota de reprografia. 

 
FAMÍLIES AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE PAGAMENTS: 
Us girarem el rebut del servei el 15 de juliol pel compte on pagueu les quotes de l'AFA . 
 

FAMÍLIES QUE NO HAN DOMICILIAT ELS PAGAMENTS: 
Heu de realitzar el pagament del servei a la Secretaria de l’AFA abans del dia 15 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 i pagar només la 
quota de reprografia. 
 
La relació de quaderns necessaris per al curs 2019-20 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). 

 
Esperem aquest servei sigui d’ajuda per a tots. 
 
Per qualsevol dubte us podeu adreçar a:  

- socialitzacio.afa@escolajungfrau.net 

- Telèfon AFA: 93 464 00 09 (horari de juliol de dilluns a divendres  de 15:00 a 17:00h) 
 

Us desitgem que passeu molt bon estiu ! 

 

Salutacions, 

AFA Escola Jungfrau 

Grup de Treball de Socialització 

 Reprografia+ Quaderns*   Reprografia+ Quaderns* 

1r 8 € + 15 € = 23 €  4t 10 € + 22 € = 32 € 

2n 8 € + 36 € = 44 €  5è 15 € + 10 € = 25 € 

3r 10 € + 22 € = 32 €  6è 15 € + 5 + 2€ € = 22 €** 


