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Benvolguda família, 

Us fem arribar les instruccions per a pagar la quota de material i renovació d’equips informàtics  

corresponent al curs 2018-2019. 

50€ corresponen a la quota de material i 10€ a la quota de renovació d’equips informàtics. 

El pagament de la quota total de 60€ es pot fer: 

.  amb la llibreta de la  Caixa de Pensions  “La Caixa” a través del caixer automàtic. 

.  amb la targeta de crèdit de la Caixa de Pensions  “La Caixa” a través del caixer  

   automàtic 

.  per transferència bancària. 

.  fent el pagament en efectiu seguint les instruccions que us aniran apareixent al  

   Caixer, en aquest cas no cal introduir cap targeta de crèdit ni llibreta. 

         
al nº de compte de l’escola     ES52 2100-3274-80-2200086901 
 

IMPORTANT: HEU D’ENTREGAR EL COMPROVANT A SECRETARIA O ENVIAR-LO PER MAIL A  

secretaria@escolaciurana.cat ABANS DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2018 I GUARDAR UNA CÒPIA 

PER VOSALTRES FINS A FINAL DE CURS (fotocòpia o imatge mòbil) 

 
Atentament 

                                                                                                     L’Equip Directiu 

Sant Boi, juny de 2018 
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