L'associació els Estels es una una associació sense anim de lucre.
Gràcies a les vostres aportacions, la fundació pot portar a terme els projectes que els professors ens
sol·liciten per l'escola , per poder donar vida a projectes que millorin la qualitat educativa de tots i
cadascun dels alumnes, amb inversions tant tecnològiques, material e infraestructures.
Algunes de les inversions son les següents:


Adquisició de material per laboratori,joguines, diccionaris, cistelles de basquet al pati, per el funcionament
de l'escola



Tota l'equipament per el projecte Pe mac com maquina de fotos, vídeos, micròfons....



Hem fet adquisició de tota la robòtica de l'escola, així des de infantil a l'Eso els nens poden disposar de
robots .



Compra de equipació informàtica per l'escola.



Millora en instal·lacions com adquisició de nevera, forn per mantenir el menjar, taula per manipular els
dinars , instal·lació de cortines , taules , taquilles per les classes d'Eso, mobiliari infantil.



Manteniment de les pantalles digitals
Gestionem amb l'empresa IDDINK l'opció de lloguer o compra de llibres escolars, aquest sistema es pot

aconseguir un estalvi d’un 50% en els llibres depenen del curs acadèmic.
Durant aquests anys la Direcció de l’escola ha confiat amb la nostra feina i ha col·laborat amb la
contraprestació d’avantatges per totes les persones que amb les seves aportacions fan possible les millores
de l’escola.
Tothom que paga la quota dels estels de 50€/any per alumne te els següents descomptes :
-Menjador un 3% descompte de la quota
-10€ de descompte en una excursió al mes de Juny.
- Agenda o carpeta gratuïta (Educació Primària i Secundària)
-Servei d’acollida gratuïta, al mati, tarda
Des de l'associació Els Estels també col·laborem juntament amb l'AMPA de totes les activitats de l'escola,
castanyada, nadal, rua de carnestoltes, sant Jordi...
També estem oberts a nous membres que vulguin formar part de la nostre associació, i oberts a qualsevol
dubte que vulgueu aclarir o comentar, sols cal que li digueu a la secretaria de l’escola i quedaríem un dia.

