www.ampa.escolapauvila.com
ampaceippauvila@gmail.com
Horari:Dimarts de 9:00 a 9:30 h
Dijous de 15:00 a 16:15 h

INSCRIPCIÓ AMPA 2018-2019
QUOTA DE SOCI: 20 €/família
L’abonament de la quota de 20€ dóna dret de soci durant un curs acadèmic.
Com cada any es fa un únic pagament per unitat familiar. Pot fer-se al local de l’AMPA o fent
un ingrés al compteES14 0081 0348 1700 0126 9427 (Codi Entitat 1958)
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
Cognoms de la unitatfamiliar (EN MAJÚSCULES):...................................................
En cas de pares divorciats, indicar si la unitat familiar que es fa sòcia és: (marcar amb una X)
Comú
Pare
Mare
DADES DEL/S ALUMNE/S(fer constar el curs que farà el 2018-2019)
Nom i cognoms

curs

DADES DE CONTACTE
Pertany a (mare, pare, etc.)

Correu electrònic

telèfon

PAGAMENT (indicar data i mètode escollit amb una X)
Data en que es fa el pagament:
dia..................mes...................................any...................
Ingrés al compte de l’AMPA al BANC (indicar clarament el nom de la unitat familiar)
Pagament al local de l’AMPA (portar l’import just. No es garanteix disposar de canvi)
AUTORITZACIÓ D’IMATGES
Jo.............................................................amb DNI número.......................................com a mare/
pare/ tutor legal dels alumnes esmentats anteriorment, AUTORIZO a que la imatge del/s
meu/s fill/s pugui aparèixer en fotografies, videos i a ser publicades a la web de l’AMPA de
l’escola Pau Vila i Dinarès de Terrassa.
Terrassa, a......................de..........................................de.................
Signatura
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L’abonament de la quota de l’AMPA es farà fent un ingrés al Banc de Sabadell seguint les
instruccions explicatives que hi ha al final del full.
Per qualsevol dubte o aclariment dirigiu-vos al local de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies o bé al
correu ampaceippauvila@gmail.com

COGNOMS ALUMNES/A:
Ingressar la quantitat de:

CURS:
20 €

INSTRUCCIONS
1.- S’ha d’anar a qualsevol oficina del Banc de Sabadell
2.- Introduir la targeta de qualsevol entitat. (introducció del codi PIN)
3.- Seleccionar “pagaments a tercers”
4.- Aquí haurem d’inserir al codi d’entitat assignat nº. 1958
5.- Un cop s’hagi inserit el codi de l’entitat apareixerà en pantalla el nom del AMPA CEIP PAU
VILA i un concepte genèric de quota.
6.- A continuació haurem d’inserir l’import que volem pagar. Us apareixerà un teclat digital i s’ha
d’escriure el NOM DE L’ALUMNE/A OBLIGATÒRIAMENT.
7.- Finalment validarem l’operació generant un COMPROVANT QUE CALDRÀ CONSERVAR
8.-En cas de voler fer transferència bancària, assegureu-vos que no us cobrin comissions. Núm.
del compteES14 0081 0348 1700 0126 9427 .
CALDRÀ PORTAR EL COMPROVANT A LA BÚSTIA DE L’AMPA EN QUALSEVOL
CAS.(Recordeu posar el nom del alumne/a o alumnes i curs, si no apareix al
comprovant)
9.- O bé al local de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies.

