
 

QUOTA AFA 2020/21 
Benvolgudes famílies, 

 

En primer lloc esperem que estigueu bé i hagueu passat aquesta etapa tan estranya              

amb salut i el millor possible. Sembla que a poc a poc anem tornant a la “normalitat”                 

així que toca començar a pensar en el curs vinent! 

 

Ens adrecem a vosaltres per tal d’animar-vos a fer-vos socis i col·laborar amb             

l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA). La Quota és de 30€ per curs i família. 

 

Fent-vos socis donareu suport a l’AFA en tots els seus projectes i obtindreu             

DESCOMPTES en bates , xandalls, activitats extraescolars, fotos, festes organitzades          

per l’AFA, servei d’acollida matinal… També podreu accedir al servei de Banc de             

Llibres. 
 

Què fa l’AFA? 

 

- Organitza i participa en les diferents festes que es fan a l’escola. 

- Gestiona el servei de menjador. 

- Organitza i gestiona les activitats extraescolars. 

- Col·labora econòmicament amb l’escola en la compra de material divers i en            

diferents projectes (projectes de pati, biblioteques de cicle….). 

- Gestiona el Banc de Llibres. 

 

Què cal fer per fer-se Soci?  

 

Doncs molt senzill, podeu fer el pagament a través dels caixers automàtics del Banc              

de Sabadell. Només cal que disposeu d’una targeta de crèdit de qualsevol entitat i              

seguiu els següents passos: 

 

- Clicar MÉS OPERACIONS (o anar directament al següent pas) 

- PAGAMENT A TERCERS 

- CODI ENTITAT 4080 

- QUOTA SOCI AFA  30€ 

 

Abans de finalitzar l’operació, on apareix “Teclegi la informació addicional del           

pagament” cal indicar el nom i el curs de l’alumne/a. 

 

També podeu fer una transferència o un ingrés des de finestreta al compte de l’AFA               

ES73-0081-5392-12-0001042309. És molt important indicar el nom i el curs de           

l’alumne/a. 
 

En cas de fer ús del banc de llibres caldrà que adjunteu el comprovant al llistat de                 

llibres i al pagament del lloguer.  

 

 

Moltes gràcies!! 

Facebook: www.facebook.com/afapuigdelescadiretes  

Bloc:  www.afapdlc.wordpress.com 

Mail: afa.puigdelescadiretes@gmail.com 
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