AMPA ESCOLA INDUSTRIAL
Calderón, 56
08201 – Sabadell
www.ampaindustrial.org

Benvolguts i benvinguts pares i mares!
Des de la Junta de l’AMPA de l’Escola Industrial de Sabadell us animem a formar part de
l’associació. L’AMPA fa possible completar l’oferta acadèmica amb serveis addicionals d’interès
i utilitat per a totes les famílies que formem part de l’escola. La quota és anual i per família,
independentment del nombre de fills i filles que tinguem a l’escola.

Preu de soci: 25 €/any per família.
Us detallem a continuació els serveis que oferim:
•

Associació Esportiva i Cultural – Col·laborem amb l’Associació Esportiva, que ofereix
un ampli ventall d’activitats esportives, acadèmiques i lúdiques adreçades tant a
alumnes com a adults. Podeu consultar el llistat d’activitats directament a la secretaria
del centre.

•

Lloguer de consignes – L’AMPA posa a disposició dels socis un servei de consignes per
tal que els alumnes hi puguin guardar el seu material. Preu per consigna: 43 €/any.
Trobareu la informació sobre el procediment de lloguer de consignes al darrera d’aquest
full. Només podreu llogar una consigna, si prèviament us heu fet socis de

l’AMPA.
•

Xerrades – Des de l’AMPA oferim xerrades de la mà de persones expertes, per intentar
reflexionar i recollir informació sobre temes d’interès i actualitat relacionats amb
aquesta etapa “moguda” en la qual es troben els nostres fills i filles.

•

Reutilització dels llibres de text – Tenim el servei contractat a una empresa que ens
ho gestiona de manera àgil i eficaç (Iddink, www.iddink.cat), així podeu obtenir els
llibres de manera sostenible i a un cost baix. No és imprescindible ser soci de l’AMPA.

•

Setmana Juny – Durant l’última setmana lectiva de curs, l’AMPA col·labora amb
l’institut en l’organització d’activitats de lleure a un preu raonable.

Us podeu fer socis de l’AMPA entrant a la nostra web www.ampaindustrial.org. Hi trobareu
l’enllaç per poder fer el pagament de forma segura tant de la quota de soci, com del cost de
la/es taquilles que vulgueu llogar. També hi trobareu informació sobre la reutilització de llibres.
Així mateix, us animem a col·laborar amb l’AMPA assistint a les juntes que celebrem el primer
dilluns de cada mes, a les 19:45h, a la sala de professors. Així podreu veure com funcionem,
saber quins temes tenim entre mans i comprovar que hi ha molta feina a fer! El temps de
dedicació el decidireu vosaltres. Us hi esperem!
Junta AMPA Escola Industrial de Sabadell
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SERVEI DE CONSIGNES CURS 2020-2021
NORMES D’ÚS
•

Cal que la família sigui sòcia de l’AMPA per poder disposar de consigna.

•

Les incidències sobre les consignes, s’han de comunicar a:
- consignes@ampaindustrial.org (per errors, canvis respecte la sol·licitud inicial, errors
en l’assignació del codi d’obertura, etc.)
- Consergeria a partir de les 14:00 (per incidències tècniques, avaries,...)
- Bústia de l’AMPA (al vestíbul de l’institut)

•

Les consignes s’assignaran tenint en compte l’estatura dels alumnes mentre hi hagi
disponibilitat. Si no hi ha disponibilitat es donarà preferència per ordre de rebuda de la
sol·licitud.

•

Al setembre, abans de l’inici de curs, rebreu un correu electrònic amb el número de
consigna assignada i la contrasenya d’obertura, així com les instruccions d’utilització.

INSTRUCCIONS DE SOL·LICITUD I PAGAMENT
•

La sol·licitud de les consignes i el pagament (amb targeta) es realitzaran per internet a
través del formulari que trobareu a: www.ampaindustrial.org

•

Haureu de fer-vos socis de l’AMPA, introduint les vostres dades personals (mare i pare o
tutor legal), i indicant nombre de fills que teniu a l’escola i nombre de taquilles que voleu
llogar, nom de cada fill, curs i alçada del fill (per l’assignació de la taquilla a l’alçada que
millor li convingui).

•

Finalment, haureu de posar el vostre mail, repassar que la comanda estigui bé, i acceptar
el pagament.

•

Dies abans de l’inici de curs, rebreu un mail informant-vos del nº de consigna que us han
assignat, i del codi per obrir-la.

•

La quota de la consigna es pagarà íntegrament, sigui quin sigui el mes de l’any en què se
sol·liciti.

•

No es retornarà l’import de la consigna excepte en el cas d’un canvi de centre durant el
mes de setembre.

•

La sol·licitud i el pagament de la quota s’han d’efectuar abans del 31 de juliol de 2020. Per
les sol·licituds rebudes posteriorment no es pot assegurar que la consigna estigui
disponible a principis de curs.

