Benvolgudes famílies,
En primer lloc, desitgem que tots us trobeu bé, de salut i d’ànims. Ben aviat
iniciarem un nou curs on probablement ens trobarem amb canvis i ens haurem
d’adaptar a noves circumstàncies. Podeu comptar amb la participació i el suport
de l'AMPA en cada moment; ara més que mai hem d’actuar de manera
col·lectiva.
La Junta de l’AMPA ens prenem com un repte aquesta nova situació i anirem
incorporant tots els canvis a la nostres presa de decisions, actuacions i gestió.
Us anirem informant a través dels canals habituals.
NOUS SOCIS CURS 2020/21
Es podrà fer el pagament de la quota anual de l'AMPA de 20€ /família, per
transferència o ingrés al conte següent:
Banc Sabadell ES2100811825360001039514
* Preguem ens comuniqueu que heu efectuat el pagament por mail o telèfon de
l'AMPA PER PRIVAT, per poder autoritzar-nos i oferir-vos l´enviament del
CARNET DIGITAL de soci, per un d’aquests mitjans.
PAGAMENT EN EFECTIU: Amb CITA PRÈVIA per telèfon a l'AMPA.
Qualsevol dubte al respecte, posar- se en contacte amb l'AMPA.
TEMA LLIBRES CURS 2020/21
Ja ens heu fet arribar preguntes i dubtes sobre aquest tema i us comuniquem
que, a causa de la situació que estem vivint per la pandèmia del COVID19,
amb l’objectiu de respectar les instruccions higièniques i sanitàries actuals, i per
garantir la seguretat de les nostres famílies, aquest any per al curs 2020/2021,
l’AMPA NO GESTIONARÀ LA REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE SEGONA
MÀ.
Aquest curs l’AMPA ha realitzat moltes gestions per facilitar i beneficiar
amb descompte en la compra dels llibres, a totes les famílies de l'Institut
Josep Mestres i Busquets. Així doncs, us oferim poder realitzar la
compra ON LINE dels llibres NOUS a través de l'empresa ABACUS.

ampamestres@gmail.com

Telèfon : 617 65 91 18

Per oferir més comoditat a les famílies, la compra ON LINE dels llibres dels
cursos 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO ,4t ESO, 1r BATXILLERAT i 2n
BATXILLERAT, es faran durant els dies del 3 al 15 de JULIOL de 2020
(ambdós inclosos) i es lliuraran a l´alumne a l’inici d´aquest curs, a l'Institut.
El dia 4 de SETEMBRE de 2020, també es podran comprar (ON LINE) els
llibres els alumnes
d´última incorporació, gestionar devolucions i canvis. Les
comandes realitzades el dia 4 de SETEMBRE de 2020 es lliuraran a l'Institut
entre 10-12 dies després de la realització de la comanda; en tot cas, el centre
estarà informat pels possibles retards que hi pugui haver.
La compra de llibres per als cursos 3r A, 4r A i SIEI es faràn els dies
del 15 al 19 de SETEMBRE de 2020.
Els alumnes de 4t A hauran de demanar també els llibres corresponents al seu
ITINERARI.
Aquestes comandes es lliuraran a l´Institut entre 10-12 dies després de la
realització de la comanda i el Centre estarà informat pels possibles retards que
hi pugui haver.
Recordem que serà tot ON LINE, amb les condicions indicades en la web
d'ABACUS.
ADJUNTEM EL LINK D’ ABACUS PER REALITZAR LA COMANDA DE
L ´INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS.

https://abacus.coop/ca/llibresdetext/insitut-mestres-busquets/
Desitgem que aquests canvis siguin positius per a les famílies i recordem que
l’objectiu de l'AMPA és treballar sempre pel benefici de tota la comunitat
educativa.
Agraïm la vostra comprensió i paciència.
Atentament,
LA JUNTA DE L’AMPA

ampamestres@gmail.com

Telèfon : 617 65 91 18

