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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 2013-2014, 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 podras fer de dues maneres: 

o 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 a les dues escoles. Us 

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

o o 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’ingrès.  

 

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

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

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

 

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 8 al 15 d’abril.  

Badalona, ... juny de 2013 
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ACCEPTACIÓ COBRAMENT DE REBUTS QUOTA DE MATERIAL I AMPA CURS 2013-2014 

 
 ...............................................................................  pare/mare/tutor de ........................................... del curs 

................. accepto de l’AMPA del CEIP Lola Anglada el cobrament de la quota de material i AMPA al número 

de compte bancari facilitat el curs passat i del qual sóc titular. 

   de 65,00 € trimestrals    de 195,00€ anuals en un sol càrrec 

En el cas de que existeixi un canvi en les dades bancàries o en el format de pagament aportades el curs 

passat, ompliu el següent formulari: 

 

Nom del nen/a  .......................................................................................................... 

 

Titular del compte .................................................................................................... 

 

Número de compte  .................................................................................................. 

 
En el cas del pagament de la quota anual per ser soci de l’AMPA marqueu l’opció correcta: 
 
Sí té germans a l’escola (quota de 30€)                    No té germans a l’escola (quota de 20€) 
 
 
Signatura del titular: 
 
 
Deixeu aquest formulari omplert abans del dia 21 de juny a les bústies que l’AMPA té a les dues escoles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAGAMENT NO DOMICILIAT DE LA QUOTA DE MATERIAL CURS 2013-2014 

Nom del nen/a_____________________________________ _______del curs ______________ 

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

pagament de 65€ trimestrals de la quota de material trimestral de l’escola Lola Anglada a qualsevol Oficina de 

Bankia. El compte per fer l’ingrès és: 

2038 6895 56 6800000111 

Recordeu afegir al text el nom i curs del vostre fill/a i el trimestre i deixar còpia del resguard a les 
bústies de l’AMPA. Per exemple: JORDI GARCIA P4 1TRIM 

L’Oficina de Bankia més propera a la nostra escola és al Barri de Canyadó al C. Pompeu Fabra, 12-18. Telèfon: 
93 384 08 05 Fax: 93 384 38 05. 

També trobareu una Bankia al C. Francesc Layret, 121 i al C. De Mar, 67. 

Els períodes de pagament d’aquestes quotes del curs 2013-2014 són:  

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 
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