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Benvolgudes famílies, 

 

 

Us informem que ja podeu gaudir de descomptes en els comerços adherits. Per saber 

quins comerços són us afegim un llistat. Així mateix els podreu distingir perquè tenen 

un adhesiu de col·laboració amb les AMPA del barri. Un cop localitzat el comerç 

haureu de presentar el rebut de pagament de l’AMPA fins que disposem dels carnets de 

soci.  

 

Per altra banda, aprofitem per demanar-vos que, tal i com us varem informar, per poder 

facilitar la comunicació amb les mares i pares dels diferents cursos, ens feu arribar via 

mail el telèfon i el nom de les persones que vulguin ser delegats de la seva classe i el 

nom de l’alumne/a. 

 

Us recordem que el mail de l’AMPA és ampa@escolaazorin.com i les classes que resten 

per designar delegat són P3, P5, 1r, 2n, 3r i 5è. 

 

Finalment, volem aprofitar per desitjar-vos a tothom unes molt Bones Festes!! 

 

 

 

       

 

        AMPA Azorín 

mailto:ampa@escolaazorin.com
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Nom de la botiga Sector Descomptes
Halcon Viajes Activitats d'oci 5% de descompte per col·lectius en Travelplan, Catai i creuers.

Cortinatges Joan Garcia Roba de llar 10 %  de descompte.

Dietètica Ricard Dietètica i Herbolari 5% dte. 

Herbolari Camps Herbolaris i dietètica 5% dte

Activa Radiovision Electrodomèstics 5% dte, excepte en informàtica, telefonia i ofertes especials

Centre Medic i Dental Alphaclinic Estètica i Salut 25% en tractaments generals i 30% en implantologia

Peluquería Ana Perruqueria Canvi de look dona 8,50€

Tenyir i secar tall gratuit

Tall nena 7€

Tall nen: 5,50€ (moto)

Consulta la resta de promocions a la botiga

Ayni Moda i Complements 5% dte en tots els articles

Joan-Lo Moda i Complements 10% descompte excepte roba de comunió, cerimonia i bateig.

Falguera Moda i Complements 10% descompte en tots els articles. Excepte roba escolar, de comunió i de cerimónia

Confecciones Rosita Moda i Complements 5% dte en totes les compres. 10% dte en compres superiors a 100€

L'Òptica Universitaria Óptica 10% dte. 

Multiòptiques Ideal Óptica 25% descompte fora de campanyes

Garbi Puericultura Entre 5 i 10% de dte depenent l'article

Instalaciones True S.L. Sistemes de seguretat 10% dte en tots els articles

Sanitarios Amo Venda Materials de construcció 15% dte en tots els productes

Siagant Gestoria 10% descompte en honoraris de qualsevol gestió.

APR serveis SAT oficial TEKA Distribuidor oficial 10% descompte en recanvis i reparacions a domicili

Clinica Dental El Carrilet Salut 10% de descompte en tots els serveis

Chen Shi Ye S.L. Decoració - Llar 5% de descompte

Muebles Collado Decoració - Llar 5% descompte

Óptica Bassol Óptica Montura i vidres antireflexants per només 79€ 

Centre de Dansa de Catalunya Escola de dansa Descompte del 15% en la matrícula.

Sants trasters Trasters i emmagatzematge Descompte del 15% en la quota mensual.

Perea Grup Assessoria Assegurança d'estudis *

Shangó Esoterisme 10% de descompte en compres superiors a 10€.

Duldi Llaminadures /artícles de festa 10% dte. En compres superiors a 20€ en articles de festa i conos d'aniversari.

El Taller de Santa Eulàlia Acadèmia d' art 10% dte. A la primera mensualitat

* Adjuntem proposta de Perea grup

Perea Grup:

Assegurança d’estudis

Objectiu: 

Confeccionar un pla a mida a les necessitats de l’AMPA per garantir l’escolarització dels nens i nenes de l’escola en cas que els pares no puguin fer front al cost dels estudis.

Donar cobertura a aquells supòsits en que els nens puguin veure’s privats de poder seguir estudiant al seu centre per una circumstancia familiar concreta (per exemple mort o invalidesa dels progenitors).

Com ho fem:

Podem treballar-ho des de diferents perspectives, pel conjunt dels pares i mares de l’AMPA, per aquells en que hi estiguin interessats o per subscripció individual.

Què oferim:

Estudiar conjuntament amb els pares i mares interessats quina és la millor manera de garantir aquesta cobertura per els seus fills.

Assessorament gratuït

Negociació amb les principals companyies asseguradores del mercat

Què podem garantir?

Cost d’escolarització

Cost de Transport

Cost de les activitats extraescolars

El grup de comerciants de Santa Eulàlia no es fa responsable dels posibles canvis de promocions de les botigues, si no ens ho han comunicat previament.

Cap de les ofertes és acumulable a altres descomptes o promocions.   


