CIRCULAR INFORMATIVA PER ALS SOCIS DE L'AMIPA
DEL CURS 2018-19
Benvolgudes famílies,
Un any més, tancam un curs molt intens i no ens aturam per arrancar al
setembre amb tota la il·lusió i molts interessants projectes! Agafau forces
aquestes vacances!!!
Vos passam les informacions referents al pagament de quota i funcionament
del proper curs:

1. La quota de soci per al curs vinent serà de 25€ si un família té un fill i es

sumaran 20€ per cada fill més. És a dir, una familia amb un fill pagarà 25€,
amb 2 fills pagarà 45€, amb 3 fills pagarà 65€.
2. El compte corrent on heu de fer l'ingrés, si hi estau interessats, és
Bankia ES07 2038 3383 51 6000107437 (oficina de Costitx). També podreu
pagar la quota el mateix dia de la venda de llibres.
3. La data de la venda de llibres serà dins la primera setmana de setembre i,
com l´any passat, només hi haurà un dia de venda. Ens posarem en
contacte amb tots vosaltres a través de whatsapp per concretar dia i hora.
Sabeu que per ser socis tindreu descompte en la compra de llibres i de regal
l´agenda escolar pels vostres fills.
4. En els propers dies penjarem al blog algunes propostes que ja rebem
d’activitats extraescolars de cara al curs vinent. Podreu anar revisant els
projectes de cada una i veure si us interessen o no. En començar el curs, al
setembre, vos farem el recull de propostes i es farà l’elecció de les activitats
i gestió de les mateixes, segons la participació.
4. Estam a la vostra disposició pel que necessiteu i pensau que també podeu
consultar al nostre blog les novetats, informacions de la darrera assemblea i
memòries de les activitats extraescolars.
Mail: apimaceipnadalcampanerarrom@gmail.com
Blog: https://amipaceipcostitx.blogspot.com/
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Gràcies per la vostra col·laboració i molt bon estiu a tots!!!!!!

