CURS 2017-2018
FEU COSTAT ALS VOSTRES FILLS, ASSOCIEU-VOS!

☐
☐

Alta nova (famílies que no estan associades a l’AMPA)
Baixa (famílies que estan associades a l’AMPA i amb fills matriculats al centre i volen donar-se de baixa)

Nom del pare/mare/
tutor legal
Telèfons de contacte
Correu electrònic
Curs

Nom de l’alumne

L’Associació de Pares d’Alumnes (AMPA) de l'Institut Joan Brudieu la formem els pares i mares
dels alumnes amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament dels
nostre fills. La quota anual per família és de 30 €. Data del càrrec, 1ª quinzena de novembre.

Què fem?
-Formem part de la Xarxa d’AMPAS de l’Alt
Urgell
-Representem els pares en el Consell Escolar
del centre, òrgan de participació de la
comunitat educativa en el govern dels centres
educatius.
-Participem en l’organització de l’Escola de
Pares.
-Canalitzem les propostes dels pares.
-Tenim contractada una psicopedagoga per als
alumnes.
-Participem en la gestió de reutilització i
compra de llibres dels alumnes amb l'empresa
Iddink.
-Funcions d’informació i orientació a les
famílies.
-Col·laborem en l’organització d’activitats
extraescolars.

Com podeu participar-hi?
-Associant-se.
-Assistint als actes i reunions que
convoca l’AMPA.
-Participant en les comissions de treball
creades per la Junta Directiva de l’AMPA
(Esports, Convivència, Coordinació de
Cursos).
-Formant part de la Junta Directiva que
escull democràticament l’Assemblea de
socis.

ÉS OBLIGATORI OMPLIR I SIGNAR l’Ordre de domiciliació inclosa al dors perquè ens ho exigeix la Llei.

Què fem?

Com podeu participar-hi?

Ordre de domiciliació d’adeute directe SEPA
SEPA Direct Debit Mandate/ Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

REFERÈNCIA DE L’ORDRE DE DOMICILIACIÓ:
Mandate Reference / Referencia de la orden de domiciliación

IDENTIFICACIÓ DEL CREDITOR/ Creditor Identifier / Identificación del acreedor: G 25269051
NOM DEL CREDITOR / Creditor's name / Nombre del acreedor: AMPA Institut Joan Brudieu
DIRECCIÓ / Address / Dirección:: Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 27
CODI POSTAL – POBLACIÓ – PROVÍNCIA / Postal Code-City – Town / Código postal – Población – Provincia
25700 LA SEU D’URGELL (LLEIDA)
PAÍS / Country / País: ESPANYA
OBJECTE / Objecto : Quota associat
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte
i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol · licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de
les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. By signing this
mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance
with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled from your bank under the terms and conditions of your agreement with your
bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that
you can obtain from your bank.

TOTS ELS CAMPS DE LA TAULA INFERIOR HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT, UN
COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA A CREDITOR PER A
LA SEVA CUSTODIA.

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE, UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITO FOR STORAGE

