
 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D´ALUMNES DE L´INS LES CORTS 
Travessera de les Corts,159. Pavelló Prat de la Riba 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D´ALUMNES DE L´INS LES CORTS 
També podeu fer totes les gestions en horari d’atenció al públic al despatx de l’AMPA: 

Dimarts de 10:00 a 12:00 
Dimecres de 15:00 a 17:00 

INFORMACIÓ CURS 2017-18 

L’AMPA ofereix els següents serveis als seus socis i sòcies: 
1. Descompte d’un 20% en els llibres i obsequi d’una agenda escolar 
2. Podeu assistir a la trobada: “Aprofitem els llibres de text” que és un intercanvi 

de llibres de segona mà el divendres 30 de juny de 16h a 20h 
3. Gestió del menjador escolar de dilluns a divendres 
4. Activitats extraescolars (veure graella en aquest full) 
5. Subvencions per als crèdits de síntesi i sortides que organitza els centre 
6. Col·laboració en projectes i materials per a l’Institut 
7. Subvencions de: premis de Sant Jordi, Carnaval, orla o fotografia de final de 

curs, materials de les proves Cangur (matemàtiques), etc. 
8. Atenció a les peticions i suggeriments que ens arriben. 

Us animem a fer-vos socis! I a participar! 
● Quota per curs: 45€ (2n germà 25€) 
● Per a les famílies nombroses o monoparentals: 40€ el 1r fill, 20€ el segon germà 

i 10€ els següents. Cal adjuntar una fotocòpia del carnet. 
● Els nous socis heu de fer els tràmits (inscripció i pagament) de forma on-line 

abans del dia 26 de juny de 2017 a l’adreça: https://ampainslescorts.yapsody.com 

● A aquells que ja sou socis us cobrarem també abans del 15 de setembre de 
2017 

● Podeu col·laborar amb ‘AMPA un dia a l’any o cada mes a les reunions de la 
Junta, vosaltres decidiu. Tothom és necessari i benvingut! 

 

SERVEI DE COMPRA DE LLIBRES 
1) El divendres dia 30 de juny de les 16:00 h a les 20:00 h, tindrà lloc al pati 
de l'Institut l'Intercanvi de llibres de segona mà:  “Aprofitem els llibres de 
text”. NOTA: L’Institut no accepta llibres de text o d’exercicis escrits. Els  que 
detectin seran retirats. 
 
2) NOVETAT: Aquest any, la comanda de llibres per als alumnes d'ESO, es 
farà via la pàgina web http://online.abacus.coop. El període de compra serà 
del 24 de juny al 30 de juliol. Els socis rebreu, per correu electrònic, un codi 
per a beneficiar-vos del descompte del 20%. Els no socis, també podreu fer 
la comanda sense aquest descompte. Rebreu la comanda la primera setmana 
de setembre al vostre domicili o a la botiga que hàgiu triat sense cap cost 
addicional. 
 
3) Per als alumnes de batxillerat, es seguirà el mateix procediment dels anys 
anteriors, emplenant el full de la comanda i lliurant-lo abans del dimecres dia 
05 de juliol. El dia de venda de llibres serà el dijous 07 de setembre.  
Els socis de l'AMPA gaudireu del 20% de descompte. 
 
4) Tant els alumnes d'ESO com de BATXILLERAT, trobareu més informació a 
la pàgina web de l'AMPA. 
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SERVEI D’EXTRAESCOLARS 
 

ACTIVITAT HORARIS CURSOS PREU* 

TEATRE  
Divendres 

16:15 a 17:45 
TOTS 35,50 €/mes 

FUTBOL SALA 
MIXTE *** 

Dilluns i dimecres  
16:00 – 17:00 

1r i 2n ESO 70,25 €/trimestre 

Dimarts i dijous  
16:00 – 17:00 

3r i 4rt ESO 70,25 €/trimestre  

BÀSQUET 
Dimarts i dimecres 

16:00 -17:00 
1r i 2n ESO 70,25 €/trimestre  

FITNESS 
(al CE Mediterrani) 

Dilluns o Dimecres 
16:00 a 16:45 

A partir de 2n 
d’ESO 

37,90 €/trimestre 
(1 dia) 

ACTIVITATS 
AQÜÀTIQUES 

(al CE Mediterrani) 

Dimecres 
16:45 a 17:30 

TOTS  38,65 €/trimestre  

ANGLÈS 

1 dia a la setmana 
o 

3 hores a la set. 

TOTS 

45€ Matrícula 
36€ o 70€ / mes 

(35€ de dte.) 

First Certificated 
Dilluns i Dimecres 
19:30h a 21:00h 

45€ Matrícula 
75€ / mes 

(35€ de dte.) 

Reforç Escolar 
dilluns a dijous 

17:45h a 18:45h 
18:45h a 19:45h 

40€ / mes 
 1h. a la setmana 

70€ / mes  
2h. a la setmana 

ATLETISME I RUGBI 
*** 

(Club Esportiu 
Universitari) 

Atletisme 
Tots dies (18h 

19:30h) TOTS 
320 €/any** 

(30€ de dte.) 
Rugbi 

Dimarts i dijous 

* Els preus poden variar. Es confirmen al setembre. 
** Poden provar durant dues setmanes abans d’apuntar-se. 
*** Gaudeixen de subvencions 
Contacteu per correu electrònic a l’AMPA (info@ampa-ieslescorts.net) per 
informar de quina/es activitat/s us interessen. 

 

SERVEI DE MENJADOR 
L’AMPA ofereix servei de menjador diari de dilluns a divendres amb 
l’empresa de càtering Roca González. Podeu trobar tota la informació a la 
nostra web (www.ampa-ieslescorts.net) amb els documents necessaris per 
poder fer la inscripció: fixa, esporàdica, funcionament del servei, menús, etc. 
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