
 

INFORMACIÓ PEL CURS 2019/20 

 

 Benvolgudes  famílies! 

Com cada any, de cara al curs vinent, us  fem  arribar  

informació d'interès de tot allò que té a veure amb la 

nostre associació i els serveis que gestionem. 

 

 

 

1.-  Sol·licitud d’alta o renovació de la quota de soci 

2.- Venda de llibres 

3.- Roba esportiva i esbarjo 

4.- Servei menjador 

5.- Activitats extraescolars 

 



1.-  Sol·licitud d’alta o renovació de la quota de soci 

Com cada  any,  la  sol.licitud  d'alta com a soci i la 

renovació com a tal  són voluntàries. 

L'afiliació  com  a  soci dóna accés a diferents serveis i 

beneficis econòmics, com  descomptes en  la  compra  de  

llibres,  roba,  accés  a  les inscripcions  d’activitats  

extraescolars, accés  gratuït  a  les  festes  organitzades  per  

l'AMPA, entre altres.  

La  quota única anual de soci de  l’AMPA  pel  curs  

2019/20 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:  

- COGNOMS, NOM ALUMNE/A 

- CURS QUE FARÀ  

- En  el  cas  de  famílies  indicar:  FAMÍLIA  +  COGNOMS, 

NOMS DELS NENS 

(HORARI DE PAGAMENT EN OFICINES DE CATALUNYA 

CAIXA: dies feiners de  08:00h  a  10:30h, l’oficina  més  

propera es  troba  a  l’Avinguda  Can  Batllori, núm 14)  



*L’AMPA no  es  fa  càrrec  de  les  possibles  despeses  de  

gestió  que  pugui  establir  l’entitat bancària.  

   LLIURAR: 

- CÒPIA DEL REBUT A L'AMPA, DIPOSITANT-LO A LA BÚSTIA 

VERDA O PER CORREU ELECTRÒNIC A 

ampacanpalmer@gmail.com 

  CARNET DE SOCI: Aquest  curs  es  proporcionará  a  cada  

soci  un  carnet  en  format  paper. El  carnet  serà únic  per  

família i 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 mitjançant  el correu  electrònic 

ampacanpalmer@gmail.com 

  El  Carnet  es  podrà  recollir  el  dia  de la venda  de  llibres  

o  sol.licitant  per  mail  la  recollida. 

 Avda. del Mil.lenari, núm 22   08840-Viladecans  

ampacanpalmer@gmail.com   AMPA Can Palmer  

  ACTUALITZACIÓ DE LES DADES DELS SOCIS: A través del 

correu  electrònic ampacanpalmer@gmail.com notificar 

les dades que es desitgen modificar.  

mailto:ampacanpalmer@gmail.com
mailto:ampacanpalmer@gmail.com
mailto:ampacanpalmer@gmail.com


2.- Venda de llibres 

Aquest  any,  la  venda  de  llibres  de  text,  serà  a  càrrec  

de  la  llibreria  ABACUS. La  venda  es  farà  a  les  

instal.lacions  de  l`escola  i  només  es  podrà  fer  en  la  

data  i  hores  indicades: DIMECRES 4 DE SETEMBRE DE 

16:00 H A 19:00 H.  

 DESCOMPTES A SOCIS AMPA:  Els  socis  de  l`AMPA  

gaudiran  d`un 24% de  descompte  que  s`aplicarà  a  les  

famílies  el  dia   de  la  venda  de  llibres. És  imprescindible  

presentar  rebut  de  pagament  de  la  quota  de  soci  

2019/20. 

 IMPORTANT:  Per  poder  aplicar  els  descomptes  als  

socis, el  dia  de  la  venda de llibres a  l`escola, serà  

necessària  l`acreditació  del pagament  de  la  quota  de  

soci 2019/20, que  s`haurà  de  fer  efectiva  abans  del  dia  

3  de  setembre  per  ingrés  o  transferència  bancària. 

 

3.- Roba esportiva i 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: 

BARROSO ESPORTS  

c. Pi  i  Margall,  25 (Viladecans) Telf.  936379513 

c. Pi i Margall, 30 (Viladecans) Telf. 936586951 

c. Josep  Moragues,  12 (Gavà) Telf. 936628299 



Si passeu  abans  del  dia  10  de  Juliol  tindreu  un  10%  

de  descompte  i  els  socis de l’AMPA, presentant  el  rebut 

de la quota 2019/20, gaudireu dels dos  descomptes. 

 

4.- Servei menjador 

Des de fa anys, hem comprovat que els serveis més 

sol·licitats i necessaris per les nostres famílies són l’acollida 

dels alumnes fora d’horari lectiu i el de  menjador. 

És per això, que dediquem tot els esforços necessaris en 

continuar tenint menjador amb cuina pròpia. 

  ACOLLIDA: 

- Alumnes fixes 

1hora 15minuts (7:45h a 9h) 36 €/ mes (50% dies 25€) 

1hora (8h a 9h) 28,50 €/mes (50% dies 20€) 

30minuts (8:30h a 9h) 16 €/mes (50% dies 10€) 

 

- Alumnes eventuals 

1hora 15minuts (7:45h a 9h) 5,50 €/ mes 

1hora (8h a 9h) 4,50 €/mes 

30minuts (8:30h a 9h) 2,50 €/mes 

 

  MENJADOR 

- Alumnes fixes  6,20€/menú diari (IVA inclòs) 



- Alumnes esporàdics 6,80€/menú diari (IVA inclòs) 

 

5.- Activitats extraescolars 

Un any més, des de l’AMPA, hem contactat amb aquelles 

empreses que més destaquen en el servei d’activitats 

extraescolars. 

Del ventall d’activitats, hem tornat a escollir aquelles que 

ja han creat interès entre els nostres socis i, alhora, hem 

incorporat d’altres que considerem seran satisfactòries.  

Com sempre, seran aquestes empreses les  encarregades  

de  gestionar  tant les fitxes d’inscripcions com 

el cobrament  de  les  quotes  corresponents  a  les  

activitats  extraescolars.  

  IMPORTANT: Els  interessats  en  realitzar  qualsevol  

activitat  extraescolar  hauran  d’haver abonat la quota de 

soci de  l'AMPA 2019/20  i  acreditar-ho amb  el  justificant  

d’ingrés, transferència  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 

https://ampacanpalmer.wordpress.com/ 

Pels canvis duts a terme, els preus, condicions i horaris de 

les activitats extraescolars del pròxim curs, encara està en 

estudi. Així, properament us informarem en aquest sentit.  

El termini d’inscripció de les activitats extraescolars serà 

des del 9 fins al 20 de setembre. Consulteu la següent 

https://ampacanpalmer.wordpress.com/


graella  d’activitats  extraescolars  que n'hi hauran pel curs 

vinent.  

 

 

Aprofitem des de l'AMPA per desitjar-vos a 

totes les famílies unes BONES VACANCES 


