APADRINA LURDES
Formulari DONANT curs 2019-2020
En/Na…................................................................. amb DNI núm. .....................................................
pare/mare de l’alumne/s ......................................................................................................................
del curs............................................. vol col·laborar
d’apadrinaments de l’AMPA de l’Escola de Lurdes.

com

a

DONANT

en

el

projecte

Els conceptes i modalitats per apadrinar són els/les següents:
1) DOMICILIACIÓ - Finançament d’activitat
●
●
●

●

Material escolar/ Llibres
Excursió - sortida
Menjador escolar
o Parcial
o Complet
Excursió d’escola 3 dies (colònies)

Puntual

Mensual Trimestral

30 €
35 €
70 €
140 €
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?

SI

NO

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 amb les Aportacions a APADRINA LURDES podeu gaudir d’una deducció fiscal al IRPF.
Els primers 150 € aportats deducció al 75%, la resta (+ de 150 €) entre el 30% i el 35% a la renda. Per exemple
si aporteu 150 € us tornaran o deixareu de pagar a la vostre Renda 112,50 € (75%). Amb el límit del 10% de la
base liquidable.
Si aporta una persona jurídica (Societat) deduirà entre el 30% i el 40% de l aportació a l Impost de Societats .
Amb el límit del 10% de la base. **
Consulteu a la web de l’AMPA, apartat de la Comissió solidaria. contacteu per correu-e a solidaria@escolalurdes.cat

Data:

Signat: NOM i COGNOMS

APADRINA LURDES
Formulari BENEFICIARI curs 2019-2020.
En ………………………………….pare, i na ………………………………………….mare
de l’alumna/e ………………….……………………… del curs….………. sol·licitem que
el nostre fill/a pugui ser beneficiari del programa apadrinaments pel que fa a l’activitat
assenyalada a continuació:
●

Material escolar/ Llibres

●

Excursió - sortida

●

Menjador escolar

●

o

parcial

o

complet

Excursió d’escola 3 dies

per trobar-nos en la següent situació econòmica familiar:
Pare/Mare
Actualment treballa?

SI

NO

Última feina que ha realitzat. Des de (mes i any) ………….… a (mes i any) ………..
Percep el subsidi de desocupació? Sí. Fins a (mes i any) ……......
N’ha percebut? Sí. Fins a (mes i any) ……......

No

No

Mare/Pare
Actualment treballa?

SI

NO

Última feina que ha realitzat. Des de (mes i any) ………….… a (mes i any) ………..
Percep el subsidi de desocupació? Sí. Fins a (mes i any) ……......
N’ha percebut? Sí. Fins a (mes i any) ……..........

●
●

No

No

Cal adjuntar documentació acreditativa del manifestat, així com les declaracions de renda o en el seu
cas, certificat conforme no s’han efectuat per no disposar d’ingressos.
En cas de variar la situació econòmica familiar durant el curs, cal informar-ne a l’escola.

Data:

Signat: NOM i COGNOMS

