INFORMACIONS AMPA CURS 2020/2021
Benvolgudes famílies,
Des de l’AMPA us donem la benvinguda al nou curs escolar i us transmeten informacions del vostre
interès.
La quota de soci per al curs 2020/2021 és de 60€ per unitat familiar. Al setembre us lliurarem un carnet
de soci/a, amb el que podeu accedir a descomptes especials a algunes botigues de la zona.
MENJADOR
El servei de menjador s'ofereix en horari de 14,30 a 15,30-16:00 hores. Els/les monitors/es recullen als
alumnes i els acompanyen fins al menjador de la Diputació. El menú és casolà i és el mateix que hi ha per
al personal del recinte. El preu aproximat del menú és de 3'15€ al qual s'haurà d'afegir el cost del preu
del monitor que es prorrateja entre els alumnes que fan servir el menjador. En funció dels alumnes que
estiguin interessats en aquest servei, us informaríem al mes de setembre de la quota que correspondria
per alumne. Per poder donar-se d’alta heu d’omplir la fitxa i lliurar-la telemàticament al correu de
l’AMPA.
TAQUILLES
L'AMPA ofereix un servei de lloguer de taquilles gratuït per als socis/es. Si no sou socis i voleu gaudir
d’aquest servei el preu de la taquilla és de 50€. La primera vegada que es lloga heu de fer un ingrés de
15€ al compte de l’AMPA (ES11 0049 1944 26 2310019659) en concepte de dipòsit, que es retornarà
quan l’alumne marxi de l’institut, sempre que les taquilles utilitzades estiguin en bones condicions.
SUBVENCIONS
L'AMPA subvenciona els viatges que realitzen els alumnes durant el curs.
EXTRAESCOLARS
Al mes de setembre us informarem dels horaris i preus de les extraescolars ofertades.
PREUS AFA CURS 2020/2021
Concepte
Quota (per unitat familiar)
xandall complet
Samarreta
Pantaló llarg
Pantaló curt
Jaqueta
Taquilla
Menjador
Extraescolar
Viatges i estades

Preu soci/a AFA
60€
55€
9€
17€
8€
25€
0€
3,15€+cost del
monitoratge
Descompte del 20% de
l’activitat
Subvenció de part del
cost.
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Preu no soci/a
--75€
13€
21€
12€
29€
50€
6,20€
-----------------

