
 
 

                           
Benvolgudes famílies, 

Us encoratgem a fer-vos sòcis de l'AMPA del nostre institut per al proper curs 
2019/2020. Quants més socis, més activitats podrem organitzar!!!.  
 

AVANTATGES I BENEFICIS PER ALS ALUMNES SOCIS  

 Descomptes en la compra de llibres de text. Fins a un 60%. 
 Agenda gratuïta 
 Carpeta gratuïta per als alumnes nous.  
 Ús de taquilles a preu molt més econòmic. 
 Subvenció econòmica per al  viatge de fi de curs de 4t d'ESO. 
 Premis en forma de VALS de compra als comerços membres de la Unió de 

Botigueres de Valls 

 Premis final de curs a l'Excel·lència 

 Premis de Sant Jordi Català/ Castellà 

 Premis de Matemàtiques (Cangur) 

 Premis de Fotografia (visual i plàstica) 

 Premi Vilaniuada 
 Aportació econòmica per a l’organització del sopar de Fi de Curs. 
 Subvenció a la Revista Instirioritats, editada pel l’ Institut. 
 Subvenció de les Xerrades PRE-UNIVERSITÀRIES a alumnes de batxillerat.  
 Subvenció per a l’estand del centre a l'Espai de l'Estudiant. 
 Subvenció en la compra de material per al centre : informàtica, esportiva,... 
 A més a més, organitzem xerrades, cursos, per als pares i mares Xerr@mpa's 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
COM podeu contactar i trobar informació de l'AMPA?  

 Els DIMARTS I DIJOUS d'10:45 a 13:15h a l'oficina de l'AMPA.  

 Telefons :  977 60 66 55 / Whats  605 57 72 83   en l'horari indicat. 

 Al nostre correu electrònic: ampanarcisoller@gmail.com 

 A través de la casella de bústia que tenim a consergeria. 

MOLTES GRÀCIES, entre tots treballem per l'educació dels nostres fills/filles 

COM ES PAGA LA QUOTA DE l’AMPA  
(25 €  per família/curs) 

- SI ES COMPREN ELS LLIBRES A  IDDINK 

 Per acollir-se a aquest programa de reutilització és obligatori ser soci de l’AMPA. 

 S’afegirà 1 quota per cada comanda de llibres..  

 En cas de fer més d’1 comanda, perquè teniu més d’un fill, Iddink us retornarà per 
transferència les quotes pagades. 

     -     SI NO ES COMPREN ELS LLIBRES A IDDINK 
 COMPTE  Banc Sabadell: ES42 0081 1584 1100 0103 3108 

 1.Transferència o finestreta  (aquestes opcions  tenen cost) 
2. Pagament amb targeta al Caixer Automàtic: Entrar a opcions,  Pagaments a tercers,     
Codi Entitat - 4107 

 Recordeu posar el NOM, COGNOMS i CURS del vostre fill/filla. En cas de germans, 
del MÉS PETIT. 

 Recordeu imprimir i guardar el justificant de pagament per presentar-lo quan sigui 

necessari 
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