QUOTA AMPA
VESTUARI
VENDA DE LLIBRES

CURS 2018-2019
AMPA ESCOLA ROSER
CAPDEVILA
Avinguda Passeig Lluís Companys s/n 08213 Polinyà
Telèfon: 93 713 11 26
Correu general: ampaescolarosercapdevila@gmail.com
(aquest correu per qualsevol suggeriment, dubte, aclariment, etc..)
web:

www.amparosercapdevila.com

i xarxes:

Ampa Roser Capdevila

@ampaescolarosercapdevila

HORARI AMPA - Atenció a les famílies - Curs 2018-2019
Dilluns i Dimecres de 9:15 a 10:00 h
❖ VOLEM SER SOCIS DE L’AMPA, QUÈ HEM DE FER?
1. Ingressar 22€ seguint les instruccions detallades en aquest full. En cap cas els membres de la
Junta i voluntaris de l’Associació estaran autoritzats a acceptar diners en efectiu.
2. Anar al despatx de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies, presentar el justificant bancari del
pagament que heu fet; omplir les dades de la família i signar en el llibre oficial de socis.
3. Rebreu al moment el vostre carnet de família sòcia del curs 2018/19 amb un número assignat que
us identificarà durant tot el curs. Amb aquest carnet us podreu beneficiar dels preus reduïts en
vestuari, llibres no socialitzats, serveis d’acollida i extraescolars. Us donarà també el dret a
participar en els tallers i activitats familiars que l’AMPA organitzi durant el curs exclusivament per a
les famílies sòcies i a gaudir de descomptes en alguns comerços del municipi.

❖ INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE SOCI:
Import quota família sòcia curs 2018/19: 22€

Nº COMPTE AMPA-QUOTES SOCIS: ES14 0081 0061 33 0001259228
-

EN EFECTIU (operació amb comissions)*
A l’interior de l’oficina de BANC SABADELL situada a: Ctra.Sentmenat, 101 Polinyà

-

PER TRANSFERÈNCIA (operació amb comissions)*:

-

AMB TARGETA DE CRÈDIT (operació SENSE comissions),
A qualsevol caixer automàtic de BANC SABADELL
Instruccions per fer el pagament de quota de socis al caixer automàtic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduir la vostra targeta de crèdit
Seleccionar PAGAMENT A TERCERS
Escolliu l’opció: Compte corrent
Introduir el nº de codi o PIN DE SEGURETAT de la vostra targeta de crèdit
Introduir el nº de codi de BANC 2616
Escriure cognoms de la família sòcia, nom de l’alumne i el seu curs durant el curs 2018/19.
Exemple: FAMILIA GARCIA COROMINES, Àlex (1er) i Maria (4rt)
Imprimir justificant, i presentar-ho a l’AMPA

(*) Teniu l’opció de fer els pagaments amb caixer automàtic SENSE comissions. L’AMPA no es farà càrrec de les
comissions bancàries que us puguin cobrar si escolliu altres opcions.

HORARI EXCEPCIONAL D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES PER FER-SE SOCIS
PERÍODE: DEL 14 AL 25 DE MAIG.
HORARI: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES AL MATÍ de 9.15h a 10h
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES A LA TARDA de 17h a 18h

HORARI AMPA - Atenció a les famílies - Curs 2018-2019
Dilluns i Dimecres de 9:15 a 10:00 h
❖ VOLEM FER UNA COMANDA DE VESTUARI, QUÈ HEM DE FER?
1. Hi ha tres períodes durant el curs per fer les comandes de vestuari.
-

Del 14 al 25 de maig (amb número de socis curs 18-19). Rebreu la roba a principis de curs.
Setembre. Rebreu la roba a mitjans de novembre (data orientativa).
Febrer. Rebreu la roba a mitjans d’abril (data orientativa).

2. Omplir el FORMULARI DEL FULL DE COMANDA DE VESTUARI. El teniu disponible al Despatx de
l’AMPA. També el teniu disponible per descarregar a la WEB de l’AMPA, apartat “VESTUARI”
www.amparosercapdevila.com. Cal ser soci de l’AMPA per beneficiar-se dels descomptes en la
roba.
3. Ingressar l’import TOTAL de la comanda seguint les instruccions detallades en aquest full. Els
membres de la Junta i voluntaris de l’Associació estaran autoritzats a agafar diners en efectiu com
a màxim fins a 6€.
4. Anar al despatx de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies, entregar el justificant bancari del
pagament que heu fet juntament amb el formulari omplert de la comanda i presentar el vostre
carnet de família sòcia en el cas de que pagueu la roba amb els preus reduïts.

❖ INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DE VESTUARI
Nº COMPTE AMPA-VESTUARI: ES72 0081 0061 35 0001262936
-

EN EFECTIU (operació amb comissions)*
A l’interior de l’oficina de BANC SABADELL situada a: Ctra. Barcelona, 101 Polinyà

-

PER TRANSFERÈNCIA (operació amb comissions)*:

-

AMB TARGETA DE CRÈDIT (operació SENSE comissions),
a qualsevol caixer automàtic de BANC SABADELL
Instruccions per fer el pagament del vestuari al caixer automàtic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduir la vostra targeta de crèdit
Seleccionar PAGAMENT A TERCERS
Escolliu l’opció: Compte corrent
Introduir el nº de codi o PIN DE SEGURETAT de la vostra targeta de crèdit
Introduir el nº de codi de BANC 2617
Escriure NOM I COGNOMS DELS ALUMNES I CURS 2018/19
Imprimir justificant, i presentar-ho a l’AMPA

(*) Teniu l’opció de fer els pagaments amb caixer automàtic SENSE comissions. L’AMPA no es farà càrrec de les
comissions bancàries que us puguin cobrar si escolliu altres opcions.

HORARI AMPA - Atenció a les famílies - Curs 2018-2019
Dilluns i Dimecres de 9:15 a 10:00 h

❖ VOLEM COMPRAR ELS LLIBRES NO SOCIALITZATS MITJANÇANT L’AMPA,
QUÉ HEM DE FER?
#NOMÉS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS A PRIMÀRIA O QUE COMENCIN PRIMÀRIA#

1. Per facilitar la compra dels llibres i estalviar diners als pares, l'AMPA ha contractat els serveis
de la mateixa distribuïdora de l'any passat. Aquest any, com l’any passat, els alumnes es
trobaran els llibres a l'aula el primer dia del curs, pel que no haureu de venir a comprar-los a
l'escola com abans.

2. La comanda i el pagament es faran a través de la pròpia web de Comercial Girona amb uns
codis d’accés exclusius per la nostra escola, a partir del 11 de juny i amb data màxima
13 de juliol (a principis de juny rebreu un díptic explicatiu per fer-ho pas a pas), indicant el
nom, els cognoms, el curs que farà el vostre fill/a i el número de socis d’AMPA 18-19 a més de
les dades per fer el pagament (targeta de crèdit) que serà SENSE cap tipus de comissió. Al final
del procés, s'obtindrà un codi de precomanda que identificarà la vostra petició i també us
podreu imprimir un comprovant de la reserva efectuada.

NO S'OBRIRÀ DE NOU LA WEB, per aquest motiu és important que realitzeu la
vostra comanda dins el termini establert.

3. Per gaudir d’aquest servei de compra de llibres que s’ofereix, caldrà fer-se soci de l'AMPA
abans del 13 de juliol (seguint les instruccions de l'AMPA i fent arribar el comprovant de
pagament ja sigui de forma presencial o telemàticament). Tots els socis gaudireu d'un
descompte sobre el preu de venda al públic.

4. En el cas que feu una comanda i la pagueu a preu de soci AMPA però no hagueu pagat la
quota d'AMPA prèviament, el lot quedarà retingut a l'AMPA fins que aboneu la quota (22€)
corresponent.

5. Aquest llibre és el no socialitzat, però si és necessari per al proper curs.

