
Benvolguts pares/mares/tutors, 

Un any més us donem la benvinguda al nou curs escolar i desitgem que entre tots puguem fer 
possibles nous projectes i activitats pels nostres fills. Per això, us adjuntem la documentació per tal 
de poder fer l’ingrés de la quota anual de soci de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), que pel 
curs 2018-2019 és de 35€ per família. 

El pagament el podeu fer de dues maneres a partir de l’ 1 de juliol i fins el 23 de setembre: 

Mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat als caixers automàtics del Banc de Sabadell          
(el caixer més proper el trobareu al c/ Alfred Nobel 1, al costat de l’escola bressol "La Baldufa", a Taialà): 

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat). No hi ha cap mena de comissió. 

2. Opció “Pagaments a tercers”. 

3. Introduir el pin secret de la vostra targeta. 

4. Introduir el codi d’entitat de l’AFA:  1840 

5. Introduir com a informació addicional els dos cognoms dels nens i els cursos (per exemple: 
"Álvarez Gibernau, P3, 2B")   

6. Guardeu-vos els resguards de l'operació. Us en podríem demanar un en cas d'incidències. 

 

Mitjançant transferència bancària de 35€ al compte de l’AFA de l’Escola Domeny: 

IBAN: ES43 0081 5393 4600 0108 3619     /    CCC: 0081 5393 46 0001083619 

IMPORTANT: Al concepte indiqueu els dos cognoms dels nens i els cursos, per exemple: 
"Álvarez Gibernau, P3, 2B". 

Un cop s’hagi fet la operació, imprimiu-vos un resguard com a justificant. Us el podríem 
demanar en cas d’incidències. 

     Nota: NO es pot pagar la quota en efectiu a les oficines. 

 
La quota de soci de l’AFA és perquè les famílies podem gaudir d’uns serveis que Ensenyament no 
dóna, com són acollides, menjadors, extraescolars, festes i altres activitats durant el curs, i ajuda a 
l’escola a dotar de material necessari per millorar el funcionament de la mateixa. 

Cal fer l’ingrés abans del 23 de setembre (23-09-2018) ja que en cas contrari, el fet de no ser 
soci de l’AFA implica que els alumnes no podran ser usuaris dels serveis que aquesta 
gestiona. 

També us informem que per qualsevol dubte o gestió sobre aquest tema podeu adreçar-nos un 
correu a afa@afadomeny.cat . 

Atentament, 

Junta de l’AFA de l’Escola Domeny. 

Girona, juny de 2018. 

 
            RECORDEU QUE EL PAGAMENT DE L’AFA I EL PAGAMENT DEL  

 MATERIAL ESCOLAR ES FA PER SEPARAT I EN COMPTES DIFERENTS! 


