
 
 

Benvolgudes famílies, 
 

Tal i com es va decidir en la darrera Assemblea General de l’AMPA, properament procedirem a efectuar el 

cobrament de la quota de soci (que es manté en 38€) a través d’un rebut bancari.  

Ser soci de l’AMPA dóna força a l’associació, que treballa pels interessos dels seus associats, dels 

nostres fills i de l’escola en general. 

 

Algunes tasques que duu a terme  l’Associació són: 

   · Representar el col·lectiu de pares a l’hora de reclamar i gestionar millores per l’escola davant de les 

administracions pertinents. 

   · Participar a l’Organització del de SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES, la qual cosa suposa un 

estalvi important per cada nen/a accedint a preus preferencials per ser soci. 

   ·  Organitzar activitats culturals (xerrades sobre temes educatius, la Coral de pares, col.laboració en la 

publicació de la revista, la pàgina web, activitats d´esbarjo (el tió, el carnestoltes, les colònies familiars, el 

sopar de final de curs), activitats extra-escolars (contractant les empreses ORGANITZA i QSport, gestiona 

les diverses activitats esportives i lúdiques; bàsquet, piscina, pre-esport, arts marcials, Ioga, bon dia i ludoteca. 

També la d’anglès, etc.  

   · Aportacions a l’escola, contractar a Projecte ELET, que dóna el servei de biblioteca a l’escola i col·laborar 

en el projecte de la revista que realitzaran també, els alumnes de 6è. 

    

PROCEDIMENT 

Es girarà un rebut a totes les famílies que l’escola té domiciliats tots els pagaments.  

 

És IMPORTANT que, si NO voleu pertànyer a l’Associació, o bé, si voleu pagar la quota manualment, 

ens ho feu saber per tal que no us girem el rebut. Ho podeu fer deixant el comprovant a la bústia de l’AMPA 

situada a l’entrada de l’escola, o per e-mail a l’adreça socialitzacio@ampalanaspa.cat abans del 15 de 

juliol. Cada rebut retornat és una despesa afegida que es repercutirà a la familia.  

 

 

Moltes gràcies. Atentament, 

La Junta de l’AMPA                                                                         Terrassa, 16 de juny de 2016 

 

Dades del compte a Transferir per pagaments manuals abans 15 de juliol. 
 

LA CAIXA                                  IMPORT: 38€ 
 
ORDENANT: Familia... (ELS DOS COGNOMS) i Curs/os dels fills 
 
CONCEPTE O REFERÈNCIA: Quota soci AMPA 16/17 
 

NÚM. DE COMPTE:  ES96-2100-0027-24-0107632082 

 
Retalleu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Família ___________________________________________ dels Cursos______________, no vol que 
domicilieu el rebut. 

   NO VOL SER ASSOCIADA                                     VOL PAGAR MANUALMENT 

mailto:socialitzacio@ampalanaspa.cat

