
                                                            
 

 

DOCUMENT DE PAGAMENT CURS 2017-2018 

CICLE MITJÀ I SUPERIOR (3r a 6è) 

Per poder comprar els llibres fungibles a l’escola primer s’haurà d’haver fet 

el primer pagament en concepte de reserva. 

Primer pagament: 

 3r : Ingrés quota soci d’AMPA (20€ per família) + Matrícula entrada 

Socialització (15€) + Quota Socialització (15€). Total= 50.30€ ó 

30.30€ en el cas que la quota d’Ampa es pagui amb un altre fill. 

 

 4rt: Ingrés quota soci d’AMPA (20€ per família) + Quota de 

socialització (15€). Total = 35.40€ ó 15.40 en el cas que la quota 

d’Ampa es pagui amb un altre fill. 

 

 5è : Ingrés quota soci d’AMPA (20€ per família) + Quota de 

socialització (15€). Total = 35.50€ ó 15.50 en el cas que la quota 

d’Ampa es pagui amb un altre fill. 

 

 6è : Ingrés quota soci d’AMPA (20€ per família) + Quota de 

socialització (15€). Total = 35.60€ ó 15.60 en el cas que la quota 

d’Ampa es pagui amb un altre fill. 

 

(respecteu els cèntims,  serveixen per identificar el curs) 

 

Els alumnes de 4rt, 5è i 6è en  cas de no haver socialitzat mai també 

hauran de pagar la matrícula d’entrada a la socialització (15€). 

 On fer l’ingrés: 

Al núm. de Compte : 

BBVA ES87 0182 8115 71 0201501387 

És molt important quan feu l’ingrés que anoteu en concepte: 

QS + Curs que farà + inicial Nom + els dos cognoms 

(Ex. Paula Gómez Pérez 4b = QS4bPGómezPérez) 

 

ÚLTIM DIA DE PRIMER PAGAMENT 13/06/2017 

 



                                                            
 

 

Segon pagament: 

Compra directa dels llibres fungibles a l’escola. Es podrà pagar en efectiu o 

targeta.  

Ben aviat us lliurarem el llistat de llibres que haureu de comprar així com 

els preus d’aquests. 

Per poder recollir els llibres cal portar els comprovants de pagament de les 

corresponents quotes. 

La llibreria Cinta ens farà entre un 5% i un 12% de descompte (depenent 
del llibre).  

PER QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA CONTACTEU AMB LA COMISSIÓ DE 

SOCIALITZACIÓ:     llibres.pilarin@gmail.com 

 

 


