
 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens acostem a l'inici del proper curs 2016-2017, i com cada any volem comptar amb la vostra participació a 
l'AMPA de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. 

Les activitats de l'AMPA s'adrecen a recolzar l'activitat formativa de l'escola i són entre d'altres: 

• Editar els dossiers i CDs de llenguatge musical 

• Comprar i distribuir els llibres de llenguatge musical a preus avantatjosos 

• Participar al consell escolar 

• Donar suport logístic i econòmic a les activitats organitzades per l'escola especialment en tot allò 
referit a les agrupacions i en especial a l’intercanvi musical que es realitza cada curs :gestionar els 
pagaments (autocars, allotjaments, ...) i gestionar els cobraments als alumnes participants. 

• Gestionar el banc de compra-venda d’instruments. 

• Organitzar activitats adreçades a l'alumnat: audicions, tallers . . . 

• Organitzar activitats adreçades als pares: promotors de la coral d’aduts, orquestra ukeleles . . . 

• Oferir recomanacions d'espectacles que es porten a terme a Barcelona i àrees properes al blog 
http://ampaemmsa.blogspot.com.es/ 

• I especialment atendre els interessos i suggeriments dels socis 

Considerem necessari l'esforç solidari de totes les famílies per aconseguir els recursos addicionals que 
permeten tant disposar de mitjans pedagògics com portar a terme activitats formatives que enriqueixen la 
formació dels alumnes. 

La quota familiar  d’AMPA pel curs 2016-2017 és d’un import únic de 25€ 
(hem mantingut el mateix preu que l’any passat) 

 
Volem recordar que cal ser soci de l’ampa per tal d e que puguem gestionar els 
cobraments i pagaments de les despeses dels vostres  fills i dels proveïdors durant 
l’intercanvi o altres activitats que es desenvolupi n durant l’any. 
L’escola com a tal no pot fer cobraments ni pagamen ts per aquests conceptes 

 
 

 
 

Cal efectuar el pagament abans del 30 de setembre del 2016 

 

 

Si hi teniu qualsevol dubte us podeu adreçar al correu electrònic 

ampaemmsa@gmail.com  

 

Gràcies per tot, i molt bon curs! 

 

Junta de l’AMPA EMMSA



 
 

 

Quota familiar AMPA EMMSA: 25€  

 
Document amb lectura de codi de barres:  
1. Introduïu la vostra llibreta o targeta 
2. Clicar icona “Lector Codi de Barres” 
3. Passar el codi de barres 
4. Introduir l'import a pagar (25€) i nom i cognoms de 

l’alumne-a 
5. Acceptar les dades de pagament 

 
Si no és possible la lectura del codi de barres amb  
targeta o llibreta de “La Caixa”:  
1. Introduïu la vostra llibreta o targeta de “La Caixa” 
2. Seleccionar “Altres” 
3. Seleccionar “Pagaments” 
4. Seleccionar “Sense Codi de Barres” 
5. Seleccionar “Col·legi i Matricules o Comunitat de Veïns i Associacions” 
6. Seleccionar “Amb el Codi d’Entitat” 
7. Introduir el Codi d’Entitat: 0204683 
8. Introduir l'import a pagar (25€) i nom i cognoms de l’alumne-a 

 
Si no és possible la lectura del codi de barres amb  targeta d'altres entitats:  
1. Introduïu la vostra targeta 
2. Seleccionar “Més Operacions” 
3. Seleccionar “Pagaments” 
4. Seleccionar “Col·legis, matricules, pagament a tercers” 
5. Disposa de rebut?: NO 
6. Coneix el codi?: SI 
7. Introduir el Codi d’Entitat: 0204683 
8. Introduir l'import a pagar (25€) i nom i cognoms de l’alumne-a 

 
Pagaments per LÍNIA OBERTA a qualsevol punt d'accés  a internet  
1. Seleccionar  “Comptes” 
2. Seleccionar  “Impostos, rebuts, matrícules i multes” 
3. Seleccionar  “Pagui a institucions” 
4. Introduir el codi de barres 90999210029990204683 
5. Introduir l'import a pagar (25€) i nom i cognoms de l’alumne-a 

 
Pagaments per TRANSFERÈNCIA des de qualsevol entita t 
1. Compte destí:  ES85 2100 3371 8522 0006 3849 
2. Introduir l'import a pagar (25€) i nom i cognoms de l’alumne-a 


