
MOLT IMPORTANT: 
La quota de l'AMIPA és obligatòria per als nens que utilitzin els serveis oferts per l'associació.

Abans del dia 30 de juny, haureu de retornar la part inferior d'aquest full degudament emplenat 

L'AMIPA no tramita les beques de llibres.

Per gaudir dels Llibres i Materials Socialitzats és necesari pagar la QUOTES corresponents,  en cas

contrari haureu de comprar els llibres i els material directament, ja que l'escola no els subministrarà.
EL MATERIAL ESCOLAR es repartirà al llarg del curs en funció de les necessitats.

A partir del proper dia 7 de juliol procedirem a fer el càrrec bancari de les quotes del curs 2017-2018

CICLE INICIAL - 3er
Preus

Català Quaderns Punt i Seguit Teide Socialitzat
Català Quadern d'ortografia (Ortogrup)Text La Galera Socialitzat
Català Dossier de comprensió lectora Escola del Mar Socialitzat
Castellà Tram 2.0 TEXT La galera Socialitzat
Matemàtiques Tram 2.0 TEXT La galera Socialitzat
Matemàtiques Quadern d'activitats Tram 2.0 TEXT La Galera Socialitzat
Anglès Kid's Box 3 Activity Book Cambridge Socialitzat
Anglès Kid's Box 3 Pupil's Book Cambridge Socialitzat
Medi Món 3 Vicens Vives Socialitzat
Música Música 3 McGraw Hill Socialitzat

Competències bàsiques Avaluem CB 3r Cruïlla Socialitzat

Llibre de lectura Se vende papá Barco de vapor Socialitzat

Llibre de lectura Ell libre màgic Cruïlla Socialitzat
Llibre de lectura El tesoro del dragón Alfaguara Socialitzat
Llibre de lectura L'escola de pirates Edebé Socialitzat
Religió & Alternativa Socialitzat
Diccionaris de llengua catalana i llengua castellana Socialitzat
Lots de Material Socialitzat 
MATERIAL PERSONAL: Tot inclòs

MATERIAL DE CLASSE: Tot inclòs

MATERIAL DE PLÀSTICA: Tot inclòs

Resum de quotes : Imports
QUOTA MATERIAL SOCIALITZAT 50,00 €
QUOTA SOCIALITZACIÓ LLIBRES 57,50 €
QUOTA BIBLIOTECA 10,50 €
QUOTA AMIPA 22,00 €

CICLE INICIAL - 3er Curs 2017-2018 QUOTES
QUOTA MATERIAL SOCIALITZAT 50,00 €
QUOTA SOCIALITZACIÓ LLIBRES 57,50 €
QUOTA BIBLIOTECA 10,50 €
QUOTA AMIPA 22,00 €

TOTAL A PAGAR QUOTES 140,00 €

Nom de l'alumne

Núm.de compte corrent _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom del pare 

Nom de la mare Signatura del titular del compte

e-mail de contacte pare: / mare:

a la Secretaria o la bustia de l'AMIPA o de l'escola,  o per mail a: amipa@escoladelmar.com

Benvolgudes famílies, en adrecem a vosaltres per demanar-vos la vostra col·laboració en l'actulització de les dades, i ens 
trobem amb la necessitat d'informatitzar-les per fer àgils les gestions més comuns.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'AMIPA Escola del Mar informa que les dades de caràcter personal que ens 
porporcioni quan empleni el formulari, es recolliran en un fitxer de la seva titularitat, amb la única finalitat d'informar als membres d'aquesta entitat de les comunicacions 
més necessaries de l'AMIPA  i/o de l'Escola del Mar.
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