MATERIAL CURS 2017-2018 SEGON

NOM DE L'ALUMNE:
Nom del Pare o Tutor
Nom de la Mare o Tutora
e-mail:
Telèfon:
Altres germans al centre

Al Curs:

Atenció: Són 2 ingressos a comptes diferents
MATERIAL

IMPORT SOCI

Material fungible comú i fitxes (87,00€)
Els Socis paguen 5€ menys perquè l'AMPA subvenciona les Arts Escèniques

Ingrés (1) a Bankia: ES30 2038 6876 51 6000073702

82,00 €

82,00 €

***Fer l'ingrès a partir de l'1 de juliol.***
MATERIAL

IMPORT SOCI

Quota de l'AMPA (una per família)

15,00 €

Matemàtiques 2n CI integrat Ninois (Barcanova)

28,50 €

Projecte DUNA Ciències Socials i Naturals 2n Teide

31,50 €

Quest 2 Pupils Book - Macmillan

22,20 €

Quadern lectogrup eficàcia lectora Blau (La Galera)

9,90 €

Dos llibres de lectura ( PAL i Manuscrita) Socialitzats *** es donaran a l'aula

2,00 €

L'agenda de l'escola

3,00 €

Carpeta gomes tapes dures amb solapa groga

2,30 €

Subtotal

114,40 €

Samarreta de l'escola

4,50 €

Pantaló curt xandall de l'escola

7,00 €

Bata de l'escola

12,00 €

Bossa d'esmorzar

3,10 €

BECA

Ingrés (2) a Bankia: ES86 2038 6876 57 6000011872
Les famílies paguem 2,00€ pels llibres de lectura en concepte de lloguer i així es podran
renovar quan sigui necessari per poder continuar fent la socialització de llibres.
L'ingrès el podeu efectuar des de l'1 de juliol fins a l' 1 de setembre en les vegades que ho considereu.
Per recollir el material a l'escola: Cal pagar la quota de l'AMPA (una per família), omplir les dades que
es demanen en aquest full (davant i darrere) i presentar els justificants bancaris de pagament amb el nom
i curs de l'alumne.

El material es recollirà els dies 4 i 5 de setembre de 9h a 13h i de 17h a 19h a
l'oficina de l'AMPA. NO ES VENDRÀ MATERIAL FORA D'AQUEST HORARI

el nom

