
 

 
Ja podeu fer o renovar el vostre carnet de soci de l’Ampa . La quota 

anual serà de 35€ per família i gaudireu dels beneficis i descomptes que 

donem durant tot el curs escolar: 

 Descomptes a la compra dels llibres text 

 Descomptes a les activitats extraescolars 

 Descomptes a la roba i material de les activitats extraescolars 

 Descomptes a la roba de l’escola 

 Descomptes per les festes organitzades per l’Ampa 

 Descomptes a la botiga  Granel de Vilanova 

 Obsequi pels socis 

 

 
 

Pots fer-te soci de dues formes: 

Primera: 

 Omplir la butlleta d’inscripció. 

 Pagar la quota al despatx de l’Ampa. 

 L’Ampa entregarà mitjançant el el teu fill/a el carnet de soci. 

Segona: 

 Omplir la butlleta d’inscripció. 

 Realitzar un ingrés a Banc Sabadell 

Compte núm. ES95- 0081-1661-72-0001048110         

per transferència o pel caixer automàtic codi núm 967 

 Deixar la butlleta d’inscripció amb una còpia de                      

          l’ingrés a la bústia de l’Ampa, per correo electronic o  

          per foto al whatts app: 650635544 

 L’Ampa entregarà mitjançant el teu fill o filla el carnet de soci. 

 

 

 

 

COM POTS FER-TE SOCI 
 

COM POTS FER-TE SOCI 
 

La quota anual de l’Ampa és de 35€ per família. 
 

Pots fer-te soci de dues formes: 
 

 Primera: 

 Omplir la butlleta d’inscripció. 

 Pagar la quota al despatx de l’Ampa. 

 L’Ampa entregarà en aquell moment el 

carnet de soci. 
 

 Segona: 

 Omplir la butlleta d’inscripció. 

 Realitzar un ingrés a Banc Sabadell 

Compte núm. 0081-1661-72-0001048110 

per transferència o pel caixer 

 



 

 

 

    

                                                                    

DADES PERSONALS: 

Família............................................................................................................................. 

Adreça............................................................................................................................ 

Codi Postal........................ Població ............................................................................ 

Nom i telèfon pare:.................................................................................................... 

Nom i telèfon mare:................................................................................................... 

Altres telèfons i nom:................................................................................................ 

Adreça de correu electrònic (EN MAJÚSCULES) 

Pare:................................................................................................................................

Mare:............................................................................................................................... 

Fills al centre: 

  Nom i cognoms.......................................................................................... 

curs 19/20............classe............. 

     

  Nom i cognoms.......................................................................................... 

curs 19/20............classe............. 

 

   Nom i cognoms.......................................................................................... 

curs 19/20............classe............ 

 

      Butlleta d’inscripció 

        Curs 2019-2020 

Soci núm. ............... 

 


