AMPA CEIP Juan Esteve

Albal, 15setembre de 2017

Des de l'AMPA vos volem donar la benvinguda al col·legi Juan Esteve. Molts de vosaltres ja vos heu fet
membres de l'AMPA, i com a agraïment hem regalat als vostres fills un saquet. Però per a aquells que
encara no ho heu fet, ja siga perquè no vos heu assabentat
assabentat o perquè vos hàgeu matriculat tard, vos
recordem els següents temes.
consist ix en un únic pagament que depèn del nombre de
1.- La quota de soci per al curs 2017/2018 consisteix
fills que s'associen:
1 fill: 15€
2 fills o més: 20€
El pagament de la quota de soci
ci s'ha de realitzar per transferència o pel caixer de la Caixa Rural. En el
concepte del pagament s'ha d'indicar: QUOTA+NOM DEL XIQUET/A+CURS.. Data màxima per a pagar la
quota de soci 22 de setembre.
Per a aquells que decidiu associar-vos,
associar vos, a més de pagar la quota, deureu d'omplir el full d'inscripció
adjunt, inclús els que ja teniu un fill en el col·legi per a actualitzar la base de dades. Ens el podeu
entregar a la bústia de l'AMPA o per email.
email
2.- També
mbé teniu la possibilitat de fer-li
fer li al vostre fill el segur d'accidents contractat per l'AMPA. La prima
és un únic pagament de 9€/sociss i de 15€/no
15
socis. I les cobertures són:
•

Defunció accidental : 4.500€
€

•

Invalidesapermanentsegonsbarempòlissa, fins a: 6.000€
6.0

•

Ruptura d'ulleres: Fins a 150€
150 per sinistre."
ASISTENCIA SANITARIA:
Clínica JAIME I
Avda. Ramón y Cajal, nº 26
46470 CATARROJA

El pagament del segur s'ha de realitzar per transferència o pel caixer de la Caixa Rural abans del 22 de
setembre i després omplir el FORMULARI penjat a la pàgina web. En el concepte del pagament s'ha
d'indicar: SE+NOMBRE DEL NIÑO/A+CURSO.
NIÑO/A+CURSO. Per als que pagueu ara el segur, este serà efectiu des del dia
25 de setembre
Nº de compter AMPA: Caja Rural de Albal

ES11
ES11-3150-0001-42-1144912829
3.- També teniu la possibilitat de comprar l'uniforme
l'
escolar a través de la pàgina web de l'AMPA. Per a
això heu d'omplir el formulari i se vos enviarà un email amb el número de comanda, l'import i el compte
on haureu de realitzar
tzar el pagament, que és diferent del compte de l'AMPA. També podeu realitzar-ho
realitzar
acudint al despatx de l'AMPA en horari d'atenció als pares.
pares
4.- L'horari d'atenció als pares, per ara, serà els divendres de 09:15h a 10:30h.. Però ens podeu enviar
e
un
email, ampa_juanesteve@hotmail.com,
@hotmail.com, per a resoldre qualsevol dubte o per a concretar una cita.
cita
5.- A partir d'ara realitzarem les comunicacions a través de l'aplicació del col·legi, Tookapp, per a
estalviar paper. També podeu mantindre-vos
mantindre
informats a través de la nostra pàgina de Facebook.
Facebook

Atentament, la A.M.P.A.
http://www.ampajuanesteve.com

