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INFORMACIÓ CURS 2018/19 
Benvolgudes famílies, 

Com cada final de curs tot seguit us fem arribar diferents informacions d'interès pel curs vinent. 

 

SOL∙LICITUD D’ALTA O RENOVACIÓ I QUOTA SOCI 
Com cada any la sol.licitud d'alta i quota de soci és voluntària. L'afiliació com a socis permet diferents beneficis com descomptes 

en la compra de llibres, roba, accés a inscripcions a activitats extraescolars, accés gratuït a les festes organitzades per l'Ampa i 

altres. 

La quota de l’AMPA pel curs 2018/19 es manté en 25€/FAMÍLIA. 

OBERT PERÍODE D’ALTES DE SOCI DEL NOU CURS DES DE LA RECEPCIÓ D’AQUEST ESCRIT 

- FORMA DE PAGAMENT: La forma de pagament acceptada durant aquest curs serà únicament per ingrés o transferència 

bancària 

• BBVA|CX num. Compte IBAN: ES75 0182 5211 7102 0001 4293 

• INDICAR: 

• 2 COGNOMS, NOM ALUMNE/A 

• CURS QUE FARÀ 

En el cas de families indicar Familia + els dos cognons i els noms dels nens. 

(HORARI PAGAMENT EN OFICINA DE CATALUNYA CAIXA: DIES FEINERS de 8’00h a 10’30h, l’oficina mes propera 

es troba a l’Avinguda Can Batllori, no 14) *L’Ampa no es fa càrrec de les possibles despeses de gestió que pugui establir l’entitat 

bancària. 

• LLIUREU 1 CÒPIA DEL REBUT A L'AMPA A LA BÚSTIA VERDA O PER CORREU A : 
ampacanpalmer@gmail.com 

- CARNET DE SOCI: En aquest curs es proporcionará a cada soci un carnet en format paper. El carnet únic per família 

identificarà a tutors i alumnes de la unitat familiar com a socis de l’Ampa durant el curs en el que hagin satisfet la quota única 

anual. 

El carnet serà vàlid només durant el curs escolar al que fa referència i es renovarà cada curs en el que es faci l’abonament de 

quota de soci. 

L’Ampa lliurarà el carnet després de rebre l’abonament de la quota anual de soci i les dades necessàries per la seva creació.El 

canal de comunicació preferent entre Ampa i socis  serà el correu electrònic.  

El Carnet es podrà recollir el día de venda de llibres o sol.licitant per mail la recollida. 

Avda. Del Mil.lenari,22  

     08840-Viladecans ampacanpalmer@gmail.com  

    AMPA Can Palmer 

Actualització de dades de soci: 

https://docs.google.com/forms/d/1aAkPUgE_QUoTOFm28cbP4ufhFeRnU_dLY8_Oi7tcU-4/edit?usp=drivesdk 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aAkPUgE_QUoTOFm28cbP4ufhFeRnU_dLY8_Oi7tcU-4/edit?usp=drivesdk


 

VENDA DE LLIBRES 
Aquest any la venda de llibres de text será a càrrec de la llibrería BCN BOOKS per tal de oferir un millor preu a les families de la 

nostra escola. La venda es farà a les instal.lacions de l`escola i només es podrà fer en la data i hores indicades: 

DILLUNS 3 DE SETEMBRE DE 16:00 H A 19:00 H. 

 DESCOMPTES A SOCIS AMPA : 

Els socis de l`AMPA gaudiràn d`un 25% de descompte que s`aplicarà a les famílies el día de la venda de llibres. 

És imprescindible presentar rebut de pagament de la quota de soci 2018/19 al número de compte de l`AMPA: 

BBVA|CX num. Compte IBAN: ES75 0182 5211 7102 0001 4293 

  

AVÍS IMPORTANT: Per poder aplicar els descomptes als socis el día de la venda a l`escola, será necessària l`acreditació del 

pagament de la quota de soci que s`haurà de fer efectiva abans del día 3 de setembre per ingrés o transferència bancària. 

El día de la venda de llibres també es farà entrega dels carnets de l`AMPA del curs 2018/2019 en format paper a les famílies que 

hagin omplert el formulari de renovació de soci. 
 

ROBA ESPORTIVA I D’ESBARJO 
Per la compra de l’equipació dels xandalls i bates serigrafiats amb el nom de l’escola, us podeu dirigir directament a la botiga, si 

passeu abans del dia 10 de Juliol tindreu un 10% de descompte i els socis gaudireu dels dos descomptes, presentant el rebut de la 

quota de soci pagat o el carnet digital de soci 2017-18. 

BARROSO ESPORTS Cr. Pi i Margall, 25 Telf. 936379513 (Viladecans)Cr. Pi i Margall, 30 Telf. 
936586951 (Viladecans)Cr. G. Josep Moragues, 12 Telf.936628299 (Gava) 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

Novament les empreses que ens donen servei d'activitats extraescolars seran les encarregades de gestionar directament el 

cobrament de les quotes corresponents a les activitats extraescolars. 

Tan mateix els interessats en realitzar qualsevol activitat extraescolar hauran de ser abonats com a socis de l'Ampa i acreditar-ho 

amb el justificant d’ingrés o el carnet de  soci en el moment de la inscripció a la/les activitat/s extraescolars. 

Els fulls d’inscripció per extraescolars estaran a la vostra disposició en la nostra web. 

Consulteu graella d’activitats extraescolars en pàgines següents. 

https://drive.google.com/file/d/1I1Rd71eBjLwZE58sTTsmnJmC_mkfxexk/view?usp=drivesdk 

https://ampacanpalmer.wordpress.com/activitats-extraescolars/ 

 

PORTES OBERTES DE TASTET D’EXTRASCOLARS: 

Día 18/09/2018 a les 16.30 h dansa urbana ( els menors han de venir acompanyats d’un responsable, ni 
l’empresa ni l’AMPA es fa responsable del menor). 

 

La Junta de l’Ampa us desitgem 

MOLT BONES VACANCES!! 

https://drive.google.com/file/d/1I1Rd71eBjLwZE58sTTsmnJmC_mkfxexk/view?usp=drivesdk
https://ampacanpalmer.wordpress.com/activitats-extraescolars/


 

   


