
 

 

 

COL.LABORA AMB L’AFA DEL PALAUET! 

 
COL·LABORA EN FER MÉS ENRIQUIDORA L’ESTADA DEL TEU FILL/A A 

L’ESCOLA... 
 

 
QUÈ ÉS L’AFA? 

 
L’AFA és un grup de famílies d’alumnes de l'escola bressol que treballem voluntàriament 
en fer l’experiència dels nostres fills/es més enriquidora.  

 

 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT COL·LABORAR AMB L’AFA? 

 
Des de l’AFA realitzem diverses accions per a la dinamització i millora de la tasca 

educativa de l’escola: 
 

1. Generar ingresos per fer millores en el material de l’escola (contes, joguines, 
mobiliari, etc). 

2. Ajudem a l’escola a dinamitzar festes i trobades pels infants: La Castanyada, la 

festa de Nadal i els regalets que el Tió i els Reis porten a l’escola, la festa de Sant 
Jordi i la festa de final de curs amb l’organització de les orles i videos.  

3. Vetllem pel bon funcionament del dia a dia de l’escola: fem arribar l’opinió de 
les famílies de l’escola i mantenim un diàleg constant amb la direcció de l’escola i 

l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
L’AFA inverteix el 100% dels ingressos recaptats en quotes i campanyes, en 

l’activitat diària dels nostres infants. Al llarg d’aquests darrers anys, gràcies a això s’han 

finançat, entre d’altres: creació de sorrals, lones i mural del pati, renovació 
joguines, rètol de l’escola, casetes pati, etc.  

 

 
COM POTS COL·LABORAR? 

 
- Pagant la quota anual única de 25€/any/família.  

 

- Com puc fer l'ingrés? Veure butlleta d’inscripció adjunta en aquest document.  

 
- Participant en la promoció i organització de les diferents activitats que es 

desenvolupen al llarg de l’any o jornades de treball puntuals. Com puc participar? 
Escriu-nos un email a ampaelpalauet@gmail.com o envia’ns un whattsapp al 

617567834. 

 

 
COL·LABORAR TÉ AVANTATGES! 

 
Si pagueu la quota anual de l’AFA, teniu dret als descomptes en aquells serveis que 
oferim al llarg de tot l’any: orles i vídeo fi de curs, fotografies de nadal, etc.  

 
 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 

 
 

 

mailto:ampaelpalauet@gmail.com


Butlleta d’inscripció 

PAGAMENT DE LA QUOTA SOCI: 25€/ANUALS/FAMÍLIA 

 

COM PODEM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ? 

L’import de la quota anual per ser soci de l’AFA és de 25 euros/any/família. Us podeu inscriure en 

qualsevol moment del curs escolar. ÉS UN PAGAMENT ANUAL, CADA ANY S’HA DE RENOVAR. 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA/CAIXER AUTOMÀTIC  

Ompliu la butlleta adjunta i entregueu-la, juntament amb el rebut de pagament. Ens podeu fer 

arribar la documentació de dues maneres (a escollir): 

● Físicament a la secretaria de l’escola. 

● Via e-mail a ampaelpalauet@gmail.com, enviant adjunts els dos documents escanejats 

(butlleta signada). 

L’ingrés s’ha de fer al número de compte del BBVA ES21 0182 3488 3302 0000 8993. Feu 

constar en el rebut com a concepte el nom i cognom de l’infant, i com a beneficiari AFA Palauet. El 

pagament es pot fer per transferència o directament al caixer automàtic pagant amb efectiu o amb 

targeta de crèdit de qualsevol entitat. 

PAGAMENT EN EFECTIU 

Ompliu la butlleta adjunta i entregueu-la a la secretaria de l’escola, juntament amb els 25 euros 

(import exacte). 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: 

DNI:      Adreça electrònica: 

Telèfons: 

 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A     CURS              AULA 

1    

2    

 

SIGNATURA I DATA 

 

 

 

 

 

 

Complint el que preveu en la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades 

personals aportades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AMPA Llar d'Infants el Palauet per a la gestió 

administrativa i la relació amb els socis.  

En qualsevol moment pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit  a 

la nostra adreça (Ronda del Doctor Manresa 21, 08360 Canet de Mar) o bé mitjançant un correu electrònic a 

l’adreça ampaelpalauet@gmail.com 
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