
    

    

QUOTES   SOCIS/ES   D’AMPA    CURS   2021/22   

Benvolgudes   famílies,   

Us   fem   arribar   aquesta   circular   informativa   on   consta   l'enllaç   per   tal   de   fer-vos   socis/es   de   l'AMPA.   

Hem  intentat  simplificar  al  màxim  els  camps  a  omplir,  tanmateix  si  en  el  moment  d'omplir-lo  us                  
sorgeixen   dubtes,   estem   a   la   vostra   disposició.   

Serveis   que   donen   dret   a   gaudir   el   ser   socis/es   de   l'AMPA:   

-Acollida  matinal:  En  breu  us  passarem  un  recull  de  fotografies  per  tal  que  us  féssiu  una  idea                   
dels   treballs   que   realitzen   els   usuaris   d'aquest   servei.   

A  la  web  de  l’escola  consta  tota  la  informació  de  l'empresa  que  realitza  el  servei  i  les  diferents                    
modalitats   de   pagament.   

-Extraescolars:  Per  l'any  vinent  s'està  treballant  per  poder  oferir  un  ventall  més  ampli               
d'extraescolars.   

-Comanda  de  llibres:  L'any  passat  es  va  canviar  la  forma  d'adquirir  els  llibres  abaratint                
considerablement   el   preu   final   dels   mateixos.   

Aquest  any  és  continuarà  apostant  per  aquest  model,  per  poder  ajustar  al  màxim  el  preu  a  les                   
famílies.   

En   breu   passarem   circular   per   tal   de   fer   la   comanda   de   llibres   als   socis/es   de   l’AMPA.   

Preus   de   socis   d’AMPA:   

Les   quotes   anuals   de   soci   de   l’AMPA   són   les   mateixes   que   l'any   passat   :   

● 20€   primer   fill/a     
● 20€   segon   fill/a   
● Família  nombrosa:  20€  primer  fill/a,  10€  segon  fill/a  i  10€  tercer  fill/a.  (Cal  que  tots  els  fills                   

estiguin   inscrits   al   centre   .Imprescindible   adjuntar   fotocòpia   del   carnet   corresponent)   
● Família   monoparental:   20€   primer   fill/a   i   10€   a   partir   del   segon   fill/a.   (Cal   que   tots   els   fills     

estiguin   inscrits   al   centre.   imprescindible   adjuntar   fotocòpia   del   carnet   família   monoparental)   

Formes   de   pagament:   

● transferència   bancària   des   de   la   vostra   entitat   al   compte    ES54   0081   5239   4100   0106   7213   
● Pel   caixer   automàtic   del   Banc   Sabadell:   amb   qualsevol   targeta,   pagaments   a   tercers,    CODI   

1941   
● Pel   caixer   del   Banc   Sabadell   en   efectiu   (no   torna   canvi):    ingressar   sense   llibreta/targeta   i   

escriure   tot   el   compte   ES54   0081   5239   4100   0106   7213   
● Un   cop   realitzat   el   pagament   enviar   el   justificant    a   l’AMPA:   
● per   correu   electrònic   a    ampaenricfarreny@gmail.com   
● Excepcionalment   enviar-ho   a   través   del   whatsApp   de   l’AMPA   634   500   112   
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Formulari   per   on   fer   la   inscripció:     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_OwEv8T_F9mw3PduwVS8Z8mr5hekLh2k9Vnf7bF 
LUOgoRA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link   
  

A   l’inici   del   formulari   hi   ha   les   dades   dels   alumnes,   després   les   dels   adults,   i   posteriorment   les   
dades   per   les   vies   de   comunicació   amb   l’AMPA;   i   al   final   de   tot,   els   drets   d’imatge   i   la   protecció   de   
dades.   
  

Data   límit   de   pagament   i   lliurament   a   l’AMPA   el   dijous   dia   17   de   juny   de   2021   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_OwEv8T_F9mw3PduwVS8Z8mr5hekLh2k9Vnf7bFLUOgoRA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_OwEv8T_F9mw3PduwVS8Z8mr5hekLh2k9Vnf7bFLUOgoRA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

