
CIRCULAR QUOTA DE MATERIAL I AMPA CURS 2014-2015 

 

AMPA CEIP Lola Anglada 

lolaanglada.ampa@gmail.com 
 
 

Benvolgudes famílies,  

 

Us fem saber que en reunió del Consell Escolar s’han aprovat l’import de les quotes de MATERIAL ESCOLAR del proper  

curs 2014-2015, que es mantenen respecte al curs anterior amb els imports següents:   

 

CURSOS de P3 fins a 6è: 65€ trimestrals per alumne  

 

Tanmateix, per aquelles famílies que ho desitgin, podran fer un pagament únic amb la primera facturació que es  

realitza a principis d’octubre per l’import total de l’any, 195 €.  

 

Recordem que el pagament d’aquestes quotes dóna dret a:  

 

• la utilització del material escolar,   

• a l’assistència a les excursions programades per a aquest curs  

• al curs de piscina dins l’horari escolar a 1r i 2n,   

• a l’adhesió al programa de socialització de llibres de text de 3r a 6è.  

 

Respecte a la quota de l’AMPA, els preus són els mateixos que el curs passat: 20€ anuals per a les famílies amb un fill a  

l’escola, 30€ anuals per a les famílies amb més d’un fill.   

 

La quota de l’AMPA dona dret a:  

 

• poder domiciliar el cobrament dels rebuts de quota de material i AMPA  

• poder inscriure els teus fills a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA,   

• a la participació a les festes que l’AMPA organitza durant el curs,   

• inclou una assegurança de responsabilitat civil   

• us dona dret a vot a les Assemblees de l’AMPA.  

 

El pagament d’aquestes quotes ( material i AMPA) es podrà fer:  

 

- Si vols ser soci de l’AMPA : ho podràs fer de dues maneres:  

 

• Per domiciliació bancària , d’omplint el formulari que adjuntem (tot i que l’any passat haguéssiu domiciliat  

el pagament) i deixar-lo abans del dia 21 de juny a les bústies que l’AMPA té la porta del despatx  de Tresoreria.   

Us recordem que la despesa pels rebuts retornats anirà a càrrec de les famílies. 

 

• Fent un ingrés en efectiu a les oficines de Bankia. A continuació us adjuntem un full informatiu amb el  

número de compte on fer l’ingrés.    

 

- Si no vols ser soci de l’AMPA : Degut a les despeses bancàries que suposa la domiciliació de rebuts, haureu de fer  

un ingrés en efectiu a les oficines de Bankia de les quotes de material a les dates que us facilitem més avall. A  

continuació us adjuntem un full informatiu amb el número de compte on fer l’ingrés.    

 

Les dates aproximades de cobrament de la quota de material seran:  

  

1r trimestre: del 7 al 15 d’octubre (material + AMPA)  

 

2n trimestre: del 7 al 15 de gener  

 

3r trimestre: del 7 al 15 d’abril.   

 

 

Badalona, 3 de juny de 2014    



Alumne : Nom i Cognoms
Curs 14-15

ASSUMPTE: QUOTA MATERIAL CURS: 2014-15 

 

 

Benvolguda família, 

 

Recordar-vos, que si voleu fer-ho per domiciliació, ja que es un servei ofert per l’ampa, s’ha d’abonar la quota. 

 
 

Domiciliació Bancaria :       SI                NO               Titular : __________________________________________________                                                             

 

 

Numero de compte IBAN :     E    S     
 

 

Forma de Pagament :                      65€ Trimestrals                                 195€ en un sol càrrec       

 
Quota AMPA :                   sense germans    20€                                    amb germans  30€            

  

 

                  Signatura 

 

 

 

          A Badalona a   __________   de   _________________________  de 2014 

 

 

Si heu escollit no ser socis de l’AMPA, o no domiciliar els pagaments, el proper curs, heu de fer efectiu els pagaments 

trimestrals de la quota de material trimestral de l’escola Lola Anglada a qualsevol Oficina de Bankia, o al despatx de la 

Tresoreria situat a la sala de l’ampa, a la planta baixa, al costat de l’entrada de la Biblioteca.  

El compte per fer l’ingrés és:  ES622038  9915  63  6800033527                                                  

 

 ( Per fer els pagaments per ingrés bancari, rebreu l’avís, uns dies abans del dia de cobrament ) 

 

TRESORERIA DE L’ AMPA   ( tresor.lolaanglada@gmail.com ) 

 

 

DADES IMPORTANTS 

 

 

Nom de la Mare :  ____________________________________________  Telefon : __________________________ 

 

Mail : ___________________________________________  @  __________________________________________ 

 

Nom del Pare :  ______________________________________________  Telefon : __________________________ 

 

Mail : ___________________________________________  @  __________________________________________ 

 

 

  En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, mitjançant aquest  

  formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers propietat de la TRESORERIA DE L’ AMPA LOLA ANGLADA., amb l'objectiu 

  de poder oferir-li els nostres serveis, de cobrament de Quotes i d’Informacions d’interès per l’alumnat. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els  

  drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a tresor.lolaanglada@gmail.com 

ESCOLA LOLA ANGLADA  

Riera Canyadó, 53                  

Parc Ca l' Arnús


