LA QUOTA DE L’AFA VA INCLOSA EN LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
D’IDDINK. PER TANT, NOMÉS HAN DE PAGAR APART LES FAMILIES
QUE NO SOCIALITZEN LLIBRES PERÒ VOLEN SER SOCIS DE L’AFA
La quota de l’AFA és de 20 € per alumne/a.
Es pot pagar :
Dimarts al despatx de l'AFA de 17:00 a 18:00 h
O per ingrés al BBVA :
IBAN: ES5001828312060202127246.
Beneficiari: AFA Bruguers
Concepte: Nom i curs de l’alumne/a
Molt Important indicar Nom y Curs de l’alumne/a

Això dóna dret a:
-Socialització de llibres.
Descompte 50% en la quota del segon germà. En cas d’haver socialitzat, el descompte
als germans s'abonarà en el AFA amb el resguard de comanda.
-Descompte del 15% en la papereria Pelegrin i del 5% i 10% en la papereria
Carlin -Descompte a la roba esportiva al comprar-la en l'AFA.
-Subvencions a les següents sortides amb 10 €:
-Convivències de 1r d’ESO
-Treball de síntesis de 2n d’ESO
-Viatge d’estudis de 3r d’ESO
-Viatge de final d’etapa de 4t d’ESO
-Viatge de 1r de Batxillerat
-Premis de cartells de carnaval: amb 30€ per al/la guanyador/a de cada cicle
-Premis actuació de carnaval: als/a les guanyadors/es de cada cicle amb 10€ per soci/a
-Premis literaris: narrativa, poesia i artístics: amb 30 € per al/la guanyador/a de cada cicle
-Col·laboració a les jornades culturals:
* Nadal, Subvenció d'un dels tallers, més regals per als guanyadors / es dels jocs de taula,
handbol, tennis de taula.
* Sant Jordi: Obsequi d'un refresc a tots els / les alumnes i lliurament dels premis literaris i
de cartells
* Graduacions: Proporciona a tots els alumnes /as, birrets per les fotografies i els lliurem
una banda de graduació, brodada amb l'escut de l'institut i un petit obsequi de comiat.
A més de col·laborar en:
-Jornades Matemàtiques i English Day, (entrepans, aigua ...)
-Paradeta de llibres i roses de Sant Jordi, parelles lingüístiques, activitats d'anglès etc.
-L'associació d'AMPAS de Gavà,
-Amb un vot en el consell escolar,
-Mantenim un contacte actiu amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament i participem en
el PEC per millorar l'ensenyament a Gavà.
Tot això és possible gràcies a la vostra col·laboració.
UN COP FET EL PAGAMENT, CAL QUE ENVIEU JUSTIFICANT AL MAIL DE L’AFA
Ampa@insbruguers.cat

Juny
2021
Benvolguda família,
El curs vinent l’AFA, conjuntament amb la direcció de l’Institut, i amb l’aprovació del Consell Escolar, hem
decidit oferir-vos l’opció de que la compra de tots els articles, llibres i llicències digitals es faci a travès de
l'empresa Iddink, amb provats resultats en 306 centres de Catalunya, Balears i Aragó, ja que ofereix grans
avantatges:

Gran estalvi econòmic
*

Estalvi del 55% respecte el PVP als ecoBooks (si es retornen en bon estat a final del curs).

Compra tot alhora

▪
▪

▪

Per internet a www.iddink.cat o per telèfon trucant al 902 565 411
La llista del centre ja està revisada i tots els articles seleccionats a la web i la compra és flexible, podeu
triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers,

llicències digitals, equipament informàtic, etc.
Les famílies poden comprar els diferents continguts digitals al mateix temps i al mateix lloc que la
resta de materials del curs.

Serveis & garanties

▪
▪
▪
▪

▪

Lliurament de les comandes a domicili.
Garantia de recepció abans de l’inici de curs (en comandes fetes fins el 20 de juliol).
Servei de folrat de tots els llibres, fet amb màquines automàtiques.
Servei de substitució dels ecoBooks (llibres reutilitzables).

Possibilitat de retornar les comandes* fins el 30 de setembre (gratuït si s’han fet fins el 20 de juliol).
* Si són llicències digitals a condició que no s'hagin activat.

Projecte reutilització: responsabilitat & solidaritat & sostenibilitat

▪
▪

Els alumnes tenen més cura del material escolar en un projecte que preserva el medi ambient.
Hi ha disponibilitat de llibres reutilitzables per a tots els alumnes, en les mateixes condicions.

El curs 2020/21 les famílies que van fer la comanda a Iddink van tenir un estalvi mitjà de 190,74 €
Us animem a utilitzar aquest innovador sistema. En el revers d'aquest full s’informa de com fer la comanda i
el seu pagament.
També podràs saber tot sobre el servei que Iddink presta a les famílies del centre en la web:

http://microsites.iddink.es/ca/624_Institut_de_Bruguers
Cordialment,
L’AFA i la Direcció de l’Institut

