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Curs 2018-19

   Sant Feliu de Codines, juny de 2018

Benvolgudes famílies:

Us informem dels pagaments que cal fer per al curs 2018-2019:

Concepte pagament Import Número de compte

Quota de material escolar:
Material d’aula

Material de tallers
Material de racons

Material Pla de Treball Individual
Fotocòpies

Activitats al Centre Cívic
Continuïtat del projecte de

socialització de llibres
Manteniment llibres socialitzats

100,00€

ES03-0081-0021-48-0001220727
(oficina Banc de Sabadell)

Consulteu instruccions de pagament al
darrere del full.

Aquests  ingressos  no inclouen  les  3  sortides  que  es  fan  durant  el  curs  (una  per
trimestre). Aquestes es cobraran cada trimestre d’acord amb el seu cost.

En començar el curs caldrà donar còpia de l’ingrés a la secretaria del Centre.

Concepte pagament Import Número de compte

Quota de soci de l’AMPA
35,00€

(per família)

ES88-0081-0021-47-0001126320
(oficina Banc de Sabadell)

Consulteu instruccions de pagament al
darrere del full.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos a secretaria on us informarem.

Atentament,

L’Equip Directiu

av. de les Escoles, s/n | 08182 Sant Feliu de Codines 
Tel. Primària: 93 866 26 30  | Tel. Infantil: 93 866 21 44
Correu-e: ceipjbalmes@xtec.cat
www.escolajaumebalmes.org



INSTRUCCIONS PER FER ELS PAGAMENTS

DE LA QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR

 Per transferència:
Al Banc de Sabadell, compte núm.: ES03 0081 0021 48 0001220727

 Per caixer automàtic, a qualsevol oficina del Banc de Sabadell. No accepta diners
en efectiu, cal fer el pagament amb la llibreta del Banc de Sabadell o targeta de
crèdit de qualsevol entitat bancària. Cal seleccionar:

 Altres opcions 
 Pagaments de tercers 
 Entrar el codi d’entitat:  4202
 Seleccionar el concepte:

o Material ed. Infantil – 120,00€ 
o Material C.Inicial – 100,00€ 
o Mat. Mitjà/Superior – 95,00€ 

 Escriure el nom de l’alumne/a i el curs.

Un  cop  s’hagi  fet  l’operació,  s’imprimeixen  dos  rebuts,  un  per  a  la  persona
pagadora i l’altre per lliurar a l’Entitat (a l’escola).

 Per finestreta, en metàl·lic, al compte indicat més amunt, amb un cost de 2,00€.

DE LA QUOTA DE SOCI D’AMPA (per família)

 Per transferència:
Al Banc de Sabadell, compte núm.: ES88 0081 0021 47 0001126320

 Per caixer automàtic, a qualsevol oficina del Banc de Sabadell. No accepta diners
en efectiu, cal fer el pagament amb la llibreta del Banc de Sabadell o targeta de
crèdit de qualsevol entitat bancària. Cal seleccionar:

 Altres opcions 
 Pagaments de tercers 
 Entrar el codi d’entitat:  003967
 Seleccionar el concepte: quota AMPA 35,00€
 Seguir la resta d’instruccions.

Un  cop  s’hagi  fet  l’operació,  s’imprimeixen  dos  rebuts,  un  per  a  la  persona
pagadora i l’altre per lliurar a l’Entitat (a l’AMPA).

 Per finestreta, en metàl·lic, al compte indicat més amunt, amb un cost de 2,00€.
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