
 

 
Benvolgudes famílies, 

 
 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos coneixedors que, en breu, entrarà 
en funcionament una nova gestió d’inscripcions de les activitats que dirigeix l’AMPA. 
Aquest any, la inscripció a la Botifarrada 2019, les preinscripcions al Casal d’Estiu 2019 
i les preinscripcions a les activitats esportives del curs 2019-2020 (curs vinent) es 
faran “online“ des del web de l’AMPA “AMPASOFT/ONLINE”. 
 
 
El funcionament serà el següent: 
 
1. Botifarrada: la inscripció es farà omplint un formulari “online” i, alhora, se’n farà 
el pagament amb targeta de crèdit/dèbit. 
 
2. Preinscripcions al Casal d’Estiu: la preinscripció es farà omplint un formulari 
“online”. A l’hora de fer la preinscripció se’n pagarà el 50 % amb targeta de 
crèdit/dèbit i el 50 % restant es girarà per remesa bancària amb venciment el dia 1 de 
juliol. 
 
3. Preinscripcions a esports del curs 2019-2020: la preinscripció es farà 
“online”, i el pagament es fraccionarà en quatre terminis. El primer pagament es farà 
en el moment de la preinscripció amb targeta de crèdit/dèbit i correspon al 25 % del 
total de l’activitat o activitats contractades en concepte de matrícula. Els altres tres 
pagaments es giraran per remesa bancària amb els venciments següents: al mes 
d’octubre, el 25 % corresponent al 1r trimestre; al mes de gener, el 25 % 
corresponent al 2n trimestre, i al mes d’abril, l’últim 25 %, corresponent al 3r 
trimestre i que arriben al total del 100 % de l’import de l’activitat o activitats 
contractades. 
 
En uns dies rebreu un nou correu electrònic, aquesta vegada provinent de l’Ampasoft, 
en el qual us donarem instruccions per activar el vostre compte a la plataforma. Des 
de l’Ampasoft, a part de gestionar les inscripcions a les activitats que ofereix l’AMPA, 
també es gestiona tot el control econòmic que genera cada família; per tant, podreu 
veure de manera individualitzada i privada totes les dades de la vostra família, i 
modificar-les si cal, i l’estat dels vostres rebuts generats per l’AMPA. 
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Tota la informació detallada de cada inscripció, la trobareu penjada al web de l‘AMPA, 
apartat “AMPASOFT/ONLINE” a partir del 19/04/2019, i des d’allà us guiarem per dur 
a terme les inscripcions/preinscripcions. Aquestes s’obriran seguint la data del 
calendari d’inscripcions “online”. 
 

CALENDARI D’INSCRIPCIONS “online”: 
 
1. BOTIFARRADA: del 23/4/2019 al 10/5/2019 

2. CASAL D’ESTIU: del 26/4/2019 al 17/5/2019 

3. ACTIVITATS ESPORTIVES (incloent-hi dansa i escacs):  
Del 3/6/2019 al 7/6/2019 per als nens i nenes que actualment estan fent 
alguna activitat i volen mantenir la plaça per al curs 2019-2020. 
Del 10/6/2019 al 14/6/2019 per als nens i nenes que actualment no fan 
l’activitat. En aquest segon procés s’oferiran les places que quedin lliures.  

 
Les inscripcions a les Colònies de 3r i 4t, i de 5è i 6è, i les inscripcions a Anglès 
(curs 2019-2020), seguiran el procediment habitual. Per a més informació 
consulteu el web de l’AMPA, dins de l’apartat de “Comissions”, “Colònies”, o bé, 
“Anglès”. 
 
 
Famílies, ja sabem que tota novetat sempre és feixuga, però acabarà sent una eina 
còmoda per a tots nosaltres. 
L’Esther Bonet, de la Comissió Econòmica, estarà al vostre costat per acompanyar-vos 
en aquest nou procés. tresorer@escolalurdes.cat 
 

 

Rebeu una salutació ben cordial. 
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