
Benvolgudes famílies, 

Us volem recordar que el pagament de la quota del curs 2018-19, que seguirà essent de 30€/família, s’ha de realizar 
només durant el mes de JULIOL al següent núm de compte:   

MOLT IMPORTANT: el número de soci s’ha d’indicar com a concepte a l’hora de fer el pagament de la 
quota anual de 30€ per família, doncs ens trobem amb molts pagaments desconeguts, també a les inscripcions 
de les extraescolars  i allà on es sol.liciti.

Per la renovació com a membre de l’AMPA els següents requisits són indispensable: 

 Participar en les activitats extraescolars (només es beneficien d’aquestes activitats els membres de l’AMPA ja
que és un servei  gestionat per l’associació).

 Ús del servei de matiners i tarders.
 Ús del servei de canguratge per a reunions.
 Acolliment  al projecte de socialització de llibres i material curricular, amb l’objectiu de reduir la despesa

familiar i fomentar valors com el respecte al bé comú. El preu de material anual per als no socis de l’AMPA és
de 165€ per a tots els cursos de infantil i primària. El dte per els socis de l’AMPA va del 10% de la quota base
a P5 fins arribar al 40% de la quota base a 6è.

 Assistència a les activitats gratuïtes que organitza l’AMPA com ara tallers i xerrades per a pares i mares.
 Gaudir de descomptes en activitats organitzades per l’AMPA.
 Participació en les diferents comissions del centre que vetllen pel bon funcionament del centre.
 Entre d’altres que estem treballant.

En cas de no satisfer la quota de soci i no haver rebut el formulari d'inscripció i la documentació de protecció de 
dades, i prèvia comunicació, l’AMPA es reserva el dret de donar de baixa l’associat. 
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- Haver retornat el document de protecció de dades emplenat i signat.
- Haver actualitzat les vostres dades a través del formulari en paper que us vam fer arribar.
- Fer el pagament de la quota i presentar el justificant. El justificant de pagament el podeu 
enviar al correu de l’AMPA: ampasalaibadrinas@gmail.com o deixar a la nostra bústia. 

Us recomanem que us quedeu una còpia del justificant.

Si teniu dificultats per fer el pagament si us plau parleu amb l’escola per buscar una solució que s'adapti a les 
vostres necessitats.
 

Recordeu que ser membre  de l’AMPA comporta els següents beneficis:  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 

ES38 0182 8315 4302 0151 3526

Concepte: NUM SOCI-COGNOMS 




