
 

 
AMPA Escola Vedruna Puigcerdà 

Benvolguts pares: 

 

Iniciarem un nou curs amb molta il·lusió i amb ganes de seguir millorant la nostra 

col·laboració amb l'escola i per extensió fer que els nostres fills estiguin molt millor i 

tinguin una oferta d'activitats més nombrosa.  

 

Fent una valoració de l'any anterior hem aconseguit un èxit considerable en les         

activitats extraescolars que s'han anat proposant, juntament amb l’escola, i per aquest 

motiu les seguirem subvencionant. 

 

Com l'any passat us facilitarem la llista  de llibres   i material de cada curs. Com podeu 

observar tots els fills dels socis de l'AMPA, l’Associació els seguirà bonificant amb el 

10% sobre el cost total. En la llista de llibres hi trobareu indicat els que són recicla-

bles, es poden utilitzar del curs  anterior, i els que no. 

 

Cada alumne/a el dia d'iniciar el curs haurà d'entregar el rebut bancari que confirmi 

l'abonament del llibres que caldrà ingressar a “La Caixa” a través del caixer automàtic 

amb el codi de barres que apareix a continuació. També podreu fer l’ ingrés mitjançant 

el caixer automàtic o línia oberta de “La Caixa” indicant el codi de centre 0246653. 

 

                     

Enguany es tornarà a cobrar un rebut únic per a tots aquells que sigueu o vulgueu 

ser socis de l’AMPA, aquest fet comporta que es pagarà una quota anual de 46 € 

per a  tot  el curs  i  per  a  tots els  socis. Recordem  que  aquesta  quota   és per 

família i caldrà ingressar-la a “La Caixa” a través del caixer automàtic amb el codi de 

barres que apareix a continuació. També podreu fer l’ ingrés mitjançant el caixer au-

tomàtic o línia oberta de “La Caixa” indicant el codi de centre 0393789, indicant el 

nom de la família. 



 

 
AMPA Escola Vedruna Puigcerdà 

Serà indispensable entregar els rebuts bancaris ( un de llibres i l’altre amb la 

quota de soci, si s’escau) perquè el primer dia de curs se li entreguin els llibres 

a l'alumne/a. En cas de què algun alumne/a no necessiti la totalitat dels llibres     

aboneu només la part corresponent i els socis apliqueu-vos el descompte               

proporcional. 

 

Hem pensat que aquesta mesura facilitarà el cobrament i permetrà a les famílies 

pressupostar anticipadament la despesa de llibres i la quota de socis, que s'afegeix a 

moltes altres que tenim durant el setembre. Esperant que aquest canvi ens ajudi a 

millorar i ens faciliti la feina a tots, restem a la vostra disposició. 

 

Atentament us saluda, 

 

      Junta AMPA  Escola Vedruna   

                                                                                                                                      

         Puigcerdà, juny de 2017 


