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QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS CULTURALS
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Aquestes seran les quotes per al curs 

 

 
 

 
Cal fer l’ingrés a qualsevol CAIXER DE BANC DE SABADELL utilitzant el codi que us facilitem 
per a tots el cursos o per INTERNET amb el següent número decompte:

 
 

CODI (pel caixer) 
Número de compte (transferències)

 

Cal fer arribar la còpia del resguard d’ingrés amb el nom i cognoms de l’alumne/a al
mestre/a: 

Educació Infantil i Cicle Mitjà: abans

Cicle Inicial i Cicle Superior:abans del 1
el 1r trimestre.  

 

Si alguna família necessita adaptar aquest
o bé amb la direcció per parlar

 
 

Educació Infantil Material, activitats
trobada de dansa

Cicle Inicial Material, 
trobada de dansa

Cicle Mitjà Material i activitats culturals

Cicle Superior Material i activitats culturals

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS CULTURALS

Aquestes seran les quotes per al curs 2019-2020: 

qualsevol CAIXER DE BANC DE SABADELL utilitzant el codi que us facilitem 
per a tots el cursos o per INTERNET amb el següent número decompte: 

4857 
Número de compte (transferències) ES53 0081 0040 4600

còpia del resguard d’ingrés amb el nom i cognoms de l’alumne/a al

abans del 15 de novembre de 2019. 

abans del 10 de desembre de 2019 ja que fan colònies durant 

família necessita adaptar aquests terminis es pot posar en contacte amb el
o bé amb la direcció per parlar-ne. 

Atentament,

L’Equip Directiu

Material, activitats culturals i samarreta de la 
trobada de dansa 
Material, activitats culturals i samarreta de la 
trobada de dansa 

erial i activitats culturals 

Material i activitats culturals 

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS CULTURALS 

qualsevol CAIXER DE BANC DE SABADELL utilitzant el codi que us facilitem 
 

4600 0155 8766 

còpia del resguard d’ingrés amb el nom i cognoms de l’alumne/a al 

ja que fan colònies durant 

sar en contacte amb el tutor/a 

Atentament, 

L’Equip Directiu 

100 € 

100 € 

90 € 

90 € 


