
 

NATACIÓ: CURS  2017-2018                      SETEMBRE 2017 

Benvolgudes famílies: 

Us comuniquem que, finalment , sabem el preu  de l’activitat de piscina d’Educació 

Infantil:  

• Preu únic: 183,75€. 

• Preu trimestral: 61,75€. 

 

IMPORTANT: 

Recordem que NO es podrà donar de baixa al llarg del curs si no hi ha una 

causa mèdica justificada. 

 

Podreu fer el pagament de la manera  següent: 

- A  la CAIXA sempre pel caixer automàtic   

- Targeta o llibreta de La Caixa o targeta d’una altra entitat. 

- Per Internet (usuari de la Caixa via online). 

  Per fer el pagament  s’ha de prémer “pagaments” i seguir les instruccions. S’haurà de posar el nom 

de l’alumne, el curs i el codi de barres (que us facilitem) i la quantitat a pagar.  

 

 

 

 

 

 

- Si el codi de barres no funciona , s’ha de posar el codi d’Entitat assignat : 0478278 

- A una altra entitat. S’ha de fer una transferència al compte de l’escola  

ES07-2100-0979-07-0200031700. Es pot fer amb: 

- Targeta  o llibreta. 

- Per Internet. 

S’ha de posar el nom de l’alumne, el curs i el motiu (piscina) i la quantitat a pagar. En aquest cas no 

s’ha de posar el codi de barres. 

En cap cas es podrà fer el pagament en efectiu. 
 
Feu arribar el comprovant de pagament a la secretar ia de l’escola. 

 

PAGOS A TERCEROS 
    
   Entidad :0979-07-0200031700 - ESCOLA MUNICIPAL PAU 
VILA 
   Concepto : PISCINA 
   Importe :__________________________________ 
   Alumno  : NOMBRE ALUMNO __________________ 
   Codigo del curso :_________________________  
 

 



 

 NATACIÓ: CURS  2017-2018                 SETEMBRE 2017 

Benvolgudes famílies: 

Us comuniquem que, finalment, sabem el preu de l’activitat de piscina de Cicle Inicial:  

● 35,00 €. 

 

IMPORTANT: 

Recordem que NO es podrà donar de baixa al llarg del curs si no hi ha una 

causa mèdica justificada. 

 

Podreu fer el pagament de la manera  següent: 

- A  la CAIXA sempre pel caixer automàtic   

- Targeta o llibreta de La Caixa o targeta d’una altra entitat 

- Per Internet (usuari de la Caixa via online) 

  Per fer el pagament  s’ha de prémer “pagaments” i seguir les instruccions. S’haurà de 

posar el nom de l’alumne, el curs i el codi de barres (que us facilitem) i la quantitat a 

pagar  

 

 

 

 

 

 

- Si el codi de barres no funciona , s’ha de posar el codi d’Entitat assignat : 

0478278 

- A una altra entitat. S’ha de fer una transferència al compte de l’escola  

ES07-2100-0979-07-0200031700. Es pot fer amb: 

- Targeta  o llibreta 

- Per Internet 

S’ha de posar el nom de l’alumne, el curs i el motiu (piscina) i la quantitat a pagar. En 

aquest cas no s’ha de posar el codi de barres. 

En cap cas es podrà fer el pagament en efectiu.  
Feu arribar el comprovant de pagament a la secretar ia de l’escola. 

PAGOS A TERCEROS 
    
   Entidad :0979-07-0200031700 - ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA 
   Concepto : PISCINA 
   Importe :__________________________________ 
   Alumno  : NOMBRE ALUMNO __________________ 
   Codigo del curso :_________________________  
 

 



 

 

NATACIÓ: CURS  2017-2018                SETEMBRE 2017 

 

Jo, ................................................................................... amb DNI/NIE 

........................................., com a pare/mare de l’alumne/a 

.................................................................................., matriculat al curs ............ 

d’educació infantil/primària, em comprometo a pagar el preu de la piscina 

del curs 2017-18 en: 

 

Un únic pagament de 183,75 €. 

 

Tres quotes de 61,75 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATACIÓ: CURS  2017-2018                 SETEMBRE 2017 

 

Jo, ................................................................................... amb DNI/NIE 

........................................., com a pare/mare de l’alumne/a 

.................................................................................., matriculat al curs ............ 

d’educació infantil/primària, em comprometo a pagar el preu de la piscina 

del curs 2017-18 en: 

 

Un únic pagament de 183,75 €. 

 

Tres quotes de 61,75 €. 

 

 

 

 

 


