
AMPA CEIP Lola Anglada 
lolaanglada.ampa@gmail.com 
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PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL AMPA CURS 2010-2011 
 
 
 
Família de  ______________________________________________________ 

Si voleu fer efectiu el pagament de la primera quota de l’activitat de piscina 

organitzada per l’AMPA del CEIP Lola Anglada, heu de passar per qualsevol Oficina de 

La Caixa Laietana per fer l’ingrés de 60€ mensuals, corresponents al mes d’octubre i de 

juny. El compte per fer l’ingrès és el 2042 0081 11 3300014190. 

Segons la nova normativa de Caixa Laietana, a partir del mes d’octubre de 2007, quan 

les famílies dels nens/es del CEIP Lola Anglada passin per l’oficina a fer efectiu el 

qualsevol pagament han de portar aquest imprés que us facilitarà la persona 

responsable de l’AMPA del centre. Recordeu especificar al pagament el nom de 

l’activitat, el nom i cognoms i el curs del vostre-es fills. 

L’Oficina de Caixa Laietana 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 Oficia de Caixa Laietana al C. De Mar, 67. Telf.: 93 389 29 16. 

 

 

AMPA CEIP Lola Anglada 
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PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL AMPA CURS 2010-2011 
 
 
 
Família de  ______________________________________________________ 

Si voleu fer efectiu el pagament de la quota mensual de l’activitat de piscina 

organitzada per l’AMPA del CEIP Lola Anglada, heu de passar per qualsevol Oficina de 

La Caixa Laietana per fer l’ingrés de 30€ mensuals. 

El compte per fer l’ingrès és el 2042 0081 11 3300014190. 

Segons la nova normativa de Caixa Laietana, a partir del mes d’octubre de 2007, quan 

les famílies dels nens/es del CEIP Lola Anglada passin per l’oficina a fer efectiu el 

qualsevol pagament han de portar aquest imprés que us facilitarà la persona 

responsable de l’AMPA del centre. Recordeu especificar al pagament el nom de 

l’activitat, el nom i cognoms i el curs del vostre-es fills. 

L’Oficina de Caixa Laietana 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 Oficia de Caixa Laietana al C. De Mar, 67. Telf.: 93 389 29 16. 


