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Benvolguts/des mares i pares.  
 
Com tots ja sou coneixedors aquesta activitats la coordinem des d’El Micaquer, 
amb el suport de l’AMPA, i per tant el funcionament de les inscripcions, les 
baixes i el pagament de les quotes funciona d’una manera diferent de com 
esteu acostumats.  
 
Per poder inscriure’s a l’activitat cal:  
- omplir la butlleta d’inscripció, que trobareu a la pàgina web de l’AMPA 

http://ampalolaanglada.wordpress.com/documents i dipositar-la juntament 

amb una fotocòpia de la targeta de la seguretat social i una foto mida carnet de 
l’infant a la bústia de l’AMPA o be fer la inscripció presencialment a la nostra 
seu (dimarts, dijous o divendres de 17 a 20h)   
- l’infant podrà començar a participar en l’activitat quant nosaltres ens posem en 
contacte amb vosaltres per poder confirmar-vos la disponibilitat de places en el 
grup que ens heu demanat; no abans.  
 
Per donar-se de baixa de l’activitat:  
- cal que ho notifiqueu amb una setmana d’antelació  als monitors de l’activitat, 
enviant un correu electrònic a casalsmicaquer@gmail.com o a 
elmicaquer@gmail.com , o be trucant al telèfon de l’entitat (93.384.26.36) els 
dimarts, dijous o divendres de 17 a 20h.  
 
Forma de pagament:  
- us recordem que el primer mes d’inscripció la quota és de 20€ per infant ja 
que s’inclou  la matrícula i l’assegurança. La resta de quotes són de 17€ al mes 
per infant.  
- les quotes cal pagar-les a principi de mes, entre 1 i el 5 de cada mes 
- les quotes es poden pagar a be en efectiu a la seu de la nostra entitat 
(C.Eduard Marquina, 18-20 local, els dimarts – dijous o divendres de 17 a 20h) 
o be per transferència bancària al següent compte de “La Caixa” a nom d’ El 
Micaquer posant com a pagador el nom de l’infant.  
 

Codi entitat: 9000236 
Entitat : 2100  Oficina : 0448   DC : 62   Nº Compte : 0200054417 

 
 
 
 
Moltes gràcies.                                              Amb el suport de 
El Micaquer.                                                  AMPA Lola Anglada 
 
 
 
 


