Benvolguts mares i pares:
Com cada any, ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos la informació referent al principi de curs
que pot ser del vostre interès:



El curs començarà el dimecres dia 12 de setembre. L'horari d'aquest dia serà de 8:30 a 13:30 h.
L'APIMA es farà càrrec de la VENDA DE LLLIBRES AL MENJADOR els dies 3 i 4 de setembre,
dilluns i dimarts, de 18 a 20,30 h.

Procediment:
Per comprar els llibres s'ha de fer un ingrés al banc, on hi han de constar el nom de l'alumne i el curs. Mireu
els preus que figuren a l'anvers. El número de compte on podeu fer l'ingrés és el següent:
LLIBRES: LA CAIXA ES24-2100-0060-1902-0022-8658
Recordeu que per recollir els llibres és imprescindible presentar el full d'ingrés i el títol de família nombrosa, si
és el cas.
En el cas dels alumnes que vulguin aprofitar alguns dels llibres d'anys anteriors, hauran de fer l'ingres per
l'import dels llibres nous que els interessin.
Per obtenir el preu de soci, heu d'estar associats a l'APIMA, si no ho sou, però voleu ser membres cal dur el
justificant de pagament de la cuota de soci, 40 €/curs-familia.
SOCI APIMA: LA CAIXA ES72-2100-0060-1902-0021-3244
Les mestres demanen que tots els llibres i quaderns duguin el nom de l'alumne posat a la tapa amb una
etiqueta i que els llibres gruixats vagin folrats amb plàstic.
Tots els documents i formularis de l'inici de curs de l'APIMA els podeu descarregar de la pàgina web
apimadoctorcomas.org.
Esperant que aquesta informació us sigui d'utilitat, ens queda dir-vos que qualsevol dubte o suggeriment que
tingueu ens el podeu fer arribar mitjançant la bústia que hi ha davora el menjador del col·legi o bé a la nostra
adreça de correu electrònic apadoctorcomas@gmail.com. La vostra col·laboració serà important per intentar,
entre tots, fer una escola millor.
Atentament,
La Junta de l'APIMA

Alaior, Agost 2018

*Hi haurà a la venda també durant aquests dos díes els llàpissos solidaris.
** Hi haurà disponisbles algúns llibres de cinquè de CATALÀ i CASTELLÀ reutilitzats que es vendrán a un
preu de 15 €.

