
 

 

APADRINA LURDES 
 

Formulari DONANT curs 2018-2019 
 

En/Na…................................................................. amb DNI núm. .......................................... 

pare/mare de l’alumne/s ......................................................................................................  

del curs............................. vol col·laborar com a DONANT en el projecte d’apadrinaments  

de l’AMPA de l’Escola de Lurdes. 

 

Els conceptes i modalitats per apadrinar són els/les següents:     

1) DOMICILIACIÓ - Finançament d’activitat                     Puntual       Mensual   Trimestral  

 Material escolar/llibres       30 €                                                
 Excursió        35 € 
 Menjador escolar 

o Parcial       70 €    
o Complet    140 €    

 Excursió d’escola 3 dies     180 €   
 

2)  DOMICILIACIÓ - Aportació quantitat :  

Autoritzo l’AMPA de l’Escola de Lurdes a realitzar el càrrec en el compte corrent  (IBAN) de la meva titularitat:  

ES_ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _  _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu (A) a l’AMPA de l’Escola de Lurdes de Barcelona a enviar l’ordre a la vostra entitat 
financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les 
instruccions de l’AMPA de l’Escola de Lurdes de Barcelona. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 
setmanes a partir de la data en què es va debitar en el vostre compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera. 

Aquest compte corrent, és el que utilitzeu normalment amb l’AMPA?  

 

3) INGRÉS -  Aportació al CC de l’AMPA  ES54 2100  0880  3201 00987297 
 

 per import de:    Si us plau identifiqueu-vos en fer la transferència.  
 
 
 

** Sabeu que podeu gaudir d’una deducció d’entre el 30% i el 75% a la renda, per totes les donacions que feu a 
partir d’ara? Consulteu percentatges i condicions de la deducció a la web de l’AMPA, apartat de la Comissió solidària. 

 

Data:         Signat:   NOM  i  COGNOMS  
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€

SI NO


