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FULL D’INSCRIPCIÓ - AMPA 2020/2021 
 

 

Dades Alumne/a - 1 

Nom   

Curs   Any de naximent  

Dades Alumne/a - 2 

Nom   

Curs   Any de naximent  

Dades Alumne/a - 3 

Nom   

Curs   Any de naximent  

 

Nom Mare    

Nom Pare    

Adreça   

Localitat   C. P.  

Mail  

Telèfons   

Segur escol·lar? (2)  

 
Document per la domiciliació bancària 

 
Sol·licite carregar al meu compte bancari, baix assenyalada, els rebuts corresponents a la matrícula en el present 

curs i successius emesos anualment per l'Associació de Mares i Pares del CEIP El Fabraquer  

 

ENTITAT BANCÀRIA:___________________________________________________________ 

OFICINA:_______________________________________________________________________ 

TITULAR DEL COMPTE:________________________________________________________  
IBAN: 

                 

 

 

Fecha:___________________________________________ 

 

 

 

Firmado:________________________________________ 
(Titular de la cuenta o persona autorizada) 

 

 

 

Entidad 

 

Oficina  D.C.  Número Cuenta 

                       



 AMPA CEIP El Fabraquer 
www.ampafabraquer.es 

ampa.ceip.fabraquer@gmail.com 

 

 
Formes de Pagament AMPA 

 
 El cost de la quota anual per família és de 23€.  

 

La quota anual de l'AMPA corresponent al curs 2020-2021 es carregarà per mitjà de rebut domiciliat en el 

compte corrent de les famílies associades a primers de setembre de 2020. Per això, serà necessari que 

s'òmpliga el formulari anterior, firmant l'autorització per a la domiciliació dels rebuts. S'ha d'enviar el 

formulari per correu electrònic a ampa.ceip.fabraquer@gmail.com o deixar-ho a la bústia de l'AMPA.  

 

Per als propers anys no serà necessari omplir cap formulari. Qui vullga pagar-ho per transferència, s'ha 

d'enviar el formulari i el rebut de l'ingrés bancari per correu electrònic a ampa.ceip.fabraquer@gmail.com o 

deixar-ho a la bústia de l'AMPA abans del 30 de setembre de 2020.  

 

Dades Bancàries: AMPA CEIP EL FABRAQUER  

Caixa Rural Central: ES38 3005 0043 78 2271260420  

Import per família: 23 €  

Concepte: “Quota anual AMPA 20-21 - Nom de l'alumne/a" 

 

Segur d'Accidents AMPA 

 

L'AMPA oferix un segur d'accidents opcional que cobrix qualsevol contratemps que puga succeir a 

l'alumne durant la seua jornada lectiva o durant el temps de les activitats extraescolars. La quota 

anual de l'AMPA corresponent al curs 2020-2021 es carregarà per mitjà de rebut domiciliat a 

primers de setembre de 2020 en el compte corrent de les famílies associades.  

 

Per això, serà necessari que s'òmpliga el formulari anterior, firmant l'autorització per a la 

domiciliació dels rebuts.  

 

L'import per fill/a serà aproximadament de 15€ per al pròxim curs.  

 

Per a ampliar informació o veure el resum de cobertures només has de visitar la nostra web 

ampafabraquer.es/seguro-accidentes-ampa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


