Vila-real, juliol 2018
Benvolguts, benvolgudes; pares i mares,
Des de l’APA Escultor Ortells us donem la nostra més cordial benvinguda i us felicitem per formar
part d’aquesta, la nostra comunitat educativa. De la mateixa manera us animem a què participeu en quantes
activitats fomentem i organitzem al llarg del curs.
Per al compliment dels nostres objectius i finalitats, necessitem l’ajuda econòmica de tots a través de
la quota anual d’afiliació a l’APA, aquesta quota és de 20 € per família.
L’ingrés de la quota podeu fer-lo en efectiu a qualsevol caixer de la CAIXA RURAL VILA-REAL
CAJAMAR, o mitjançant transferència bancaria, indicant en el justificant d’ingrés nom i cognoms del xiquet
i el curs (VEURE DOCUMENT ADJUNT)
NºCTA. CAIXA RURAL VILA-REAL – ES30 3110 2818 4627 2001 9389
A fi de millorar el funcionament de l’associació us demanem que feu els ingressos a partir de l’1 de
juliol i abans del 15 de setembre i d’aquesta manera ens posarem a treballar quan més prompte millor.
EL JUSTIFICANT D’INGRÉS HEU D’ENTREGAR-LO A L’APA I US DONAREM EL CARNET.
El fet de ser associat comporta uns importants avantatges, com són:
1. Descomptes en els UNIFORMES i en les botigues colꞏlaboradores de Vila-real.
2. Possibilitat de participar en totes les activitats EXTRAESCOLARS realitzades durant tot l’any
per qualsevol de les empreses colꞏlaboradores. Activitats que faciliten el desenvolupament del xiquet
i al mateix temps ajuden a conciliar la vida familiar i laboral, ja que moltes d’elles complementen
l’horari escolar durant tot l’any i en període de vacances.
3. Participació en totes les activitats lúdiques que organitzem: excursions, acampades …
4. L’APA subvenciona llibres de lectura, agendes … o qualsevol iniciativa que servisca de suport a la
labor del professorat i que estiga al nostre abast econòmicament.
5. Participació en la festa i sopar de fi de curs.
6. Accés i INSCRIPCIÓ a la nostra WEB: www.apaescultorortells.com. Per a això heu
d’accedir a la web i incorporar les vostres dades, a partir d’aquest instant rebreu tota la informació
d’interès del nostre colꞏlegi.
7. Assistència gratuïta a cursos i xarrades formatives que ens ajuden a educar, ajudar i comprendre
els nostres fills.
A més heu de saber que:






El nostre horari d’atenció és dimarts de 9.00 a 9.30 a la seu de l’APA; els mesos de setembre i
octubre també estarem en dijous.
És necessari el CARNET de l’APA per a participar en tot el que es referisca a l’APA
(descomptes, activitats, festa fi de curs, etc.).
Hi ha una bústia de suggeriments en el colꞏlegi, enfront de la taula del conserge, en la qual podeu
dipositar les vostres inquietuds o dubtes que podeu tenir al llarg del curs i qualsevol document que
vulgueu que arribe a les nostres mans.
Ens reunim tots els dilluns primers de mes a les 21.30 h a la biblioteca del colꞏlegi, us animem a
participar-hi. US ESPEREM: ELS VOSTRES FILLS US HO AGRAIRAN.
Qualsevol dubte podeu realitzar-la a l’adreça electrònica: info@apaescultorortells.com.
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