Benvolguts pares, mares i tutors d’alumnes del Col·legi Frangoal,
Com en anys anteriors, ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per invitar-vos a formar part
activament de la nostra AMPA.
Per continuar amb la nostra tasca i assolir els nostres objectius necessitem la major participació
possible per part de tots els pares i mares de l’escola.
Aquest any tots els socis continuaran disposant del Carnet de Soci amb el qual podran beneficiarse de descomptes especials a diferents establiments (papereria, òptica, odontologia,
informàtica, psicologia, etc) també com sempre tots els socis disposen de descomptes en la
compra dels llibres de text per el curs 2016-2017.

Mantenim la quota de soci per un sol alumne al centre 15€ i per les famílies
amb dos o més alumnes al centre quota única familiar de 25€.
Per fer l’ingrés, és pot escollir entre les dos opcions que us donem a sota d’aquest full.
Per beneficiar-se del descompte en el preu dels llibres de text comprats a l’escola cal que
la quota és faci efectiva abans del 17 de juny, s’haurà d’emplenar la part final d’aquesta
circular i deixar-la a la bústia de l’AMPA juntament amb el justificant de pagament del banc o en un
sobre tancat amb els diners si és vol pagar en efectiu. El pagament en efectiu es podrà fer també
directament a l’AMPA, que estarà a la Biblioteca de l’escola del 31 de maig al 3 de juny de 15:15 a
16:45h i del 7 al 9 de juny de 9 a 10h.
Esperem la vostra imprescindible col·laboració i aprofitem l’ocasió per desitjar-vos un feliç estiu.
Salutacions cordials,
La vostra AMPA
EMPLENEU LA BUTLLETA I FEU-NOS-LA ARRIBAR ABANS DEL 17 DE JUNY, GRAPEU AMB EL
RESGUARD DEL VOSTRE INGRÉS. ES MOLT IMPORTANT QUE QUAN FEU L’INGRÉS POSEU EL

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE (no el del pare ni la mare).
LES INSCRIPCIONS POSTERIORS A AQUESTA DATA NO DISPOSARAN DE DESCOMPTE EN
LA COMPRA DELS LLIBRES, PERÒ SI A LA RESTA DE ACTIVITATS I AL CARNET DE SOCI.

DADES DE L’ALUMNE
NOM DE L’ALUMNE:
CURS 2016/2017

Curs que començarà:

Nom del Pare:
Nom de la Mare:
Telèfons de contacte:
Adreça:
Correu electrònic:
Forma de Pagament:
Efectiu
Ingrés o transferència al compte de l’AMPA 2095-5566-59-1064098097
a Kutxa: C/ Arcadi Balaguer, 39 Castelldefels (al costat de Plaça Església)
Podeu comptar amb mi per col·laborar activament amb l’AMPA 

