AMPA INSTITUT XXV OLIMPÍADA

ampa25ena@gmail.com
www. institutxxvolimpiada.cat/el-centre/serveis/ampa/
Reunions : 1r dimarts de cada mes a les 17,30h.
Tel. 932890630

Maig 2017

Curs 2017-2018
Els motius per a fer-se soci de l’AMPA per només

30€ cada alumne/a

Carpeta institucional gratuïta (tots els socis i les sòcies de 1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat).
Agenda institucional gratuïta pels socis i les sòcies de tots els cursos.
Millor preu compra de llibres usats (SOCIS*: 6€ text i 4€ lectura; NO SOCIS 7€/5€)
*cal presentar el rebut del pagament del proper curs 2017-18
Descompte, del 15% a l’alumnat ESO i del 5% a l’alumnat Batxillerat, en la compra dels
llibres nous a Arrahona (presentant el rebut).
Subvenció de 35€ per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 2n de batxillerat.
Subvenció de 25€ per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 4t d’ESO.
Subvenció de 15€ per a la sortida a Port Aventura per l’alumnat de 1er, 2n i 3er d’ESO.
Orla gratuïta per tot l’alumnat de 4t d’ESO i 2on de Batxillerat

IMPORTANT:
 L’ingrés és per cada alumne/a, i ha de posar-hi cognoms i nom de l’alumne i el curs que farà.
 Només gaudiran de la subvenció aquells alumnes que hagin fet l’ingrés abans d’acabar el mes
d’octubre (excepte matrícula nova).
 En el cas de germans, si per error es fa un sol ingrés, s’anomenarà soci/a i gaudirà dels
avantatges de ser-ho, el germà més petit.
 Les famílies que desitgeu rebre informació de l’AMPA, reunions, xerrades, activitats, etc. podeu
enviar la vostra adreça electrònica al correu de l’AMPA, i us anirem informant.

COMPRA-VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2017-2018
VENDA DE LLIBRES NOUS
15% descompte socis ESO i 5% BATXILLERAT
(presentant el rebut de pagament de la quota de
soci de l’AMPA)
EDICIONS ARRAHONA C.Casanova, 3-5, bx. BCN
9:30 a 13:30 i 16 a 17:30 Tel. 934235730

ESO i Batx.

Data venda llibres:
Consultar Ed. Arrahona

VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ
Comprem llibres EN BON ESTAT de text (5€) i de lectura (3€)
Es venen :
ALS SOCIS a 6€ els llibres de text i a 4€ els de lectura
ALS NO SOCIS a 7€ els llibres de text i a 5€ els de lectura
Compra llibres
Venda i compra
llibres
Venda i compra
llibres






Dimarts 27 i dijous 29 de juny de 17 a19 hores
Dijous 29 venda llibres només 1r ESO
Dimarts 4 i dijous 6 de juliol de 17 a19 h (tots els
cursos)
Data per determinar

Els llibres usats han d’estar en bon estat i esborrat el llapis.
Tindrà preferència a l’hora de comprar llibres usats els qui primer n’hagin portat a vendre.
En vendre els vostres llibres, us donarem un val que podreu bescanviar pels llibres que necessiteu
o bé per diners.

