
                                                                                                                                             

  

 
Benvolgudes famílies de l’Escola, 

 

Alguns de vosaltres ja us heu associat a l’AFA 2014-2015 al adherir-vos al Programa de Reciclatge de Llibres. 

Molts, encara no ho heu fet.  

 

Aquest any hem fet un esforç reduint de forma substancial la quota per aconseguir que totes les famílies puguin 

ser associades i així beneficiar-se de tots els serveis oferts, des d’extraescolars a casal d’estiu. A més, l’any 

vinent serà imprescindible ser associat per gaudir també del servei d’acolliment matinal. Cal esmentar que les 

quotes de l’AFA es destinen ÍNTEGRAMENT a millores per l’escola, per els seus alumnes i per enfortir la 

cohesió social entre tots els que formem la comunitat educativa. 

La quota anual per ser soci de l’AFA  per al curs 2014-2015 serà de 30 euros per família i l’ingrés s’ha de fer 

en el següent compte corrent de “la Caixa” (si no teniu compte en aquesta entitat i voleu estalviar-vos 

comissions, podeu fer l’ingrés per caixer automàtic en una oficina de “la Caixa”) MOLT IMPORTANT: Posar com 

a concepte cognoms i noms dels alumnes 

 

 

QUOTA SOCI AFA 

 

Ingrés al compte de l’AFA 

CEIP Provençals 

“la Caixa” 

ES83 2100 3459 3022 0001 9500 

 

Si encara no ho heu fet amb el reciclatge de llibres, cal que retorneu  aquest document amb les següents dades 

complimentades junt amb el comprovant del pagament al Coordinador d’Extraescolars, Albert Castro, o per 

correu electrònic a ampaprov@hotmail.com 

 

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic ampaprov@hotmail.com . 

També podeu consultar el nostre web afaproven.worldpress.com amb molta més informació 

 

És important que presenteu el full d’ingrés indicant el nom i el curs dels vostres fills  

 

Nom i cognoms del 1er germà/ana: …………………………………………………………………………………. 
 

Curs escolar 2014-2015 : ………………………………………… 

 

Nom i cognoms del 2ón germà/ana: …………………………………………………………………………………. 
 

Curs escolar 2014-2015 : ………………………………………… 

 

Nom i cognoms del 3er germà/ana: …………………………………………………………………………………. 
 

Curs escolar 2014-2015 : ………………………………………… 

 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor…………………………………………………………………………………………………. 
 

Telèfon de contacte pare/mare/tutor : …………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail pare/mare/tutor : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Assabentat i conforme amb el que s’ha dit anteriorment, consento  expressament  i autoritzo  a l’ AFA CEIP Provençals  que tractin les dades personals que 
voluntàriament  cedeixo  en aquest document, d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999   del 13 de desembre i de la directiva 46/95 de la Unió 
Europea limitant aquesta autorització al compliment dels fins relacionats amb les funcions legítimes del cessionari.  
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