
CURS 2012-2013 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

        Telèfon :  695 930 573  

Benvolgudes famílies: 

 

Com ja sabeu, moltes entitats bancàries no permeten fer pagaments en efectiu per finestreta per 

petits ingressos, per la qual cosa hem de modificar la forma de pagament de la quota de l’ 

AMPA i dels llibres del curs vinent. 

 

A més a més, Carrefour, que és el nostre principal proveïdor de llibres, des d’aquest curs 

exigeix el pagament per avançat del 100 % de la comanda que se’ls fa. 

 

Totes les famílies interessades en la compra de llibres mitjançant l’AMPA, o en la resta de 

serveis que us oferim (matiner, extraescolars, etc.) heu d' omplir aquest document, amb la 

vostra autorització, per que us puguem cobrar per rebut bancari, l' import de la quota 

familiar anual de 30 euros de soci de l 'AMPA i, si s’escau, l’ import dels llibres.  

 

Els càrrecs es realitzaran cap a mitjans del mes de juliol. 

 

Aquest paper s'ha de portar abans del dia 22 de juny al local de l ' AMPA, en l' horari 

habitual, de 9:00 a 9:30 matins i de 16:30 a 17:30 tardes, de dilluns a divendres, o bé deixar-lo a 

la bústia de l’ AMPA o a la de l’entrada de l’ Escola. Si el paper no arriba en aquestes dates, o el 

CCC no és correcte, l' AMPA no es podrà fer càrrec de la vostra comanda de llibres. 

 

Si hi ha alguna família que ja tingui alguns dels llibres, ens ho feu saber en el moment de 

recollir-los la primera setmana de setembre i a principis d’octubre us retornarem els diners. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COGNOMS DELS ALUMNES (FAMILIA):_______________________________________ 

 

Jo, _________________________________________ amb D.N.I. ______________________ 

 

autoritzo a l ‘AMPA Escola La Sèquia  a carregar els imports següents del curs 2012-2013 

en el meu compte bancari  (SOBRETOT POSEU ELS 20 DIGITS CORRECTES): 

_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

□ Quota familiar anual de 30€ de soci de l’AMPA, imprescindible per la reserva de llibres 

□ Llibres dels cursos (el preu dels llibres es donarà amb la resta d’informació del nou curs) 

 □P3 □P4 □P5 □1er □2on 

 □3er □4rt □5è □6è 
 

SOBRETOT MARQUEU LES DADES DEL CURS 2012-2013 CORRECTES I 

POSEU LA QUANTITAT DE CADA CURS, PEL CAS DE GERMANS BESSONS 


