
 
        Cabrils 12 de juny 2019 

 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Des de l´AMPA estem treballant amb noves funcionalitats per poder fer més fàcils els pagaments 

que s´han de fer a l´escola i a l´AMPA. 

Actualment tenim tres vies per fer ingressos (a través de caixer, en efectiu per finestreta del banc i 

per transferència bancària). Aquest sistema de pagament genera dificultats a l'AMPA per identificar 

la família que ha realitzat el pagament i genera també despeses innecessàries tant a les famílies com 

a l'AMPA.  

És per això que l'AMPA aposta per un nou sistema de pagament de la quota de l’AMPA, a través 

d'una plataforma web, que permetrà a les famílies la gestió de servei d'acollida i d’extraescolars, a 

més del pagament de la quota de l’AMPA.  

Aquest sistema no serà obligatori per al pagament de la quota, però si recomanable, atès que 

permetrà a les famílies fer altres gestions de manera on-line, còmoda i sense despeses addicionals. 

Un cop fet el pagament a través de aquesta web no cal que porteu el justificant de l´ingrés a 

l´escola. L’aplicació genera un fitxer automàtic de pagaments rebuts i per tant, el control és 

automàtic i immediat per l´Escola i l’AMPA. 

 

L'empresa Qualla Systems prestarà els següents serveis a l'AMPA de l'escola Mas Maria: 

 El pagament de la quota anual de l’AMPA i així com el registre d’aquests pagaments per 

part dels usuaris a través d’un portal web segur. 

 Inscripció d’acollida i activitats extraescolars, controlant el registra d’altes i baixes. 

 Monitoritzar el procés d’arribada a l’aula d’acollida i recollida de nens i nenes de les 

extraescolars. 

El pagament de la quota i la inscripció a les activitats es realitzarà a través de la plataforma web: 

https://bo-quallasystems.com/home/ (Des de qualsevol navegador des de qualsevol dispositiu). 

L'aplicació (App) android i IOS servirà pel control de recollida i notificacions a les famílies sobre 

les activitats extraescolars (un cop s'hagi realitzat l'alta d'usuari a la web, es podrà descarregar 

l'App). 

 

Per aquest motiu, divendres us farem arribar una sol·licitud d'autorització per a cessió de les 

dades  a l'AMPA . D'aquesta manera, les famílies podran rebre a través del correu electrònic les 

instruccions per donar-se d'alta com a usuari en aquesta plataforma web. Aquelles famílies que no 

vulguin cedir les dades a l'AMPA, no podran realitzar cap de les gestions anteriorment descrites. 

El dilluns 16 de Setembre de 2019 tindrà lloc la reunió informativa per a totes les famílies, amb la 

finalitat d’explicar com fer les inscripcions a l’acollida i les activitats extraescolars a través de la 

plataforma web Qualla i l’ús de la App. 

 

Moltes gràcies, 

 

AMPA Mas Maria 

 

Per qualsevol dubte: masmaria.ampa@gmail.com 
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