
Benvolgudes famílies, 

Després d’un curs n’arriba sempre un altre i, per això, de cara al nou curs que 
comencem al setembre us volem fer arribar aquestes informacions: 

COMUNICACIÓ AMB L’AMPA DURANT LES VACANCES 

Durant el període d’estiu, teniu a disposició el telèfon mòbil de l’AMPA: 693 922 282, 
que respondrà la Mercè Sanfeliu. Si us convingués urgentment alguna cosa durant 
aquestes setmanes, la podeu trucar perquè faci arribar als membres de la Junta la 
vostra petició. 

RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE L’AMPA 

Enguany acaben mandat alguns membres de la Junta de l’AMPA, als quals agraïm 
la tasca que han desenvolupat durant tots aquests cursos. Aquests membres són: 
Josep Capdevila, Montserrat Garcia, Inés Granollers, Eva Orga, Rosa M. Aparicio. 

Així mateix, volem comunicar-vos que els nous membres de la Junta seran escollits 
per elecció directa de totes les famílies entre els integrants dels grups de classe de 
1ESO i 1BTX, i que el sistema de votació s’explicarà en la primera reunió de pares i 
mares del proper curs, quan se’n repartiran les butlletes. 

VENDA DE LLIBRES DE TEXT 

Gairebé a tots els cursos i assignatures, es continuarà principalment amb l’Editorial 
Vicens-Vives, que serveix a través de l’AMPA llibres de text i de lectura a preus dels 
més competitius del mercat, la qual cosa suposa un estalvi per alumne de fins al 
40% en la factura total, sense que s’hi carregui cap cost de gestió. A diferència 
d’altres centres, tampoc no fem comprar cap miniordinador, amb la qual cosa, la 
despesa d’inici de curs és molt més ajustada.  

Com a novetat, enguany caldrà comprar tres llibretetes de redacció a cada curs 
d’ESO, una per a català, una per a castellà i una per a anglès, a un preu molt ajustat.  

Les famílies que manifestin dificultats econòmiques per al pagament del material 
escolar, seran derivades a l’assistent social de l’institut per fer la corresponent 
valoració del cas. 
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HORARI DE VENDA DELS LLIBRES DE TEXT 

Lloc: menjador, tots els cursos. Horari: dijous, 6 de setembre, de 9,00h a 13,30h, i de 
17,00h a 20,00h., i divendres 7 només de 9,00h a 13,30h. 

PAGAMENT DELS LLIBRES, DE LES SAMARRETES I DE LA QUOTA SOCIS 
AMPA  

El pagament de llibres, quota de l’AMPA (34€) i equipament esportiu es farà en una 
sola vegada, un cop cada família hagi complimentat la comanda corresponent a 
cada alumne-a. Aquest full de comanda se us adjuntarà en la carta que us 
transmetrem durant l’estiu. Les opcions per efectuar el pagament són les següents: 

1. Pagar la comanda directament en el moment de comprar els llibres al 
menjador, amb targeta de crèdit o dèbit, però NO en metàl·lic. 

2. Via transferència bancària: ES81 0081 5349 5800 0107 9309. Cal indicar en 
el concepte el nom i cognoms de l’alumne-a. 

3. Via pagament en efectiu a finestreta a qualsevol oficina de Banc Sabadell 
(recàrrec de 5€). Cal indicar en el concepte el nom i cognoms de l’alumne-a. 

La samarreta esportiva del nostre centre, de color carabassa amb el logo de l’institut, 
és obligatòria per a les classes d’Educació Física i les activitats esportives fora del 
centre. 

RECOLLIDA I PAGAMENT DELS LLIBRES DE TEXT 

Quan vindreu al menjador del centre a buscar els llibres, caldrà lliurar el justificant de 
pagament i el full de la comanda, i llavors podreu recollir tot el material sol·licitat. 
Haureu de guardar una còpia de la comanda per si hi ha algun error o reclamació 
posterior. Les samarretes d’EF les podreu encomanar aquest mateix dia; en tindreu 
una mostra de les talles a la vostra disposició. 

COMENÇAMENT DEL NOU CURS  

El dia 3 al 4 de setembre hi haurà els exàmens extraordinaris de recuperació. Podeu 
consultar els horaris a l’Aplicatiu de Tutoria i a la pàgina web del centre. 

La data d’inici del nou curs serà el dimecres 12 de setembre per l’ESO, a l’horari 
habitual de 2/4 de 9 del matí. Els alumnes de transport seran recollits a la parada 
habitual de cada any. El servei de menjador començarà el següent dilluns. 

Els alumnes de Batxillerat són convocats el dia 13 de setembre a les 12,00h. a una 
sessió de tutoria per a repartiment d’horaris. Les classes començaran el dilluns 17 
en horari habitual. 

 



REUNIONS DE COMENÇAMENT DE CURS 

Per facilitar la informació a les famílies del nou curs i la recepció immediata de la 
contrasenya de l’aplicatiu de tutoria, procedirem a avançar les reunions de tots els 
cursos d’ESO i BTX amb els tutors a les aules corresponents. 
  
Aquesta Reunió General es farà el dia 20 de setembre, a les 19,30h. Aquest mateix 
dia es farà l’Assemblea general de l’AMPA, a les 18,30h. 

L’Equip Directiu 
La Junta de l’AMPA 

Bellpuig, estiu de 2018

 


