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PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA PISCINA ESCOLAR 
 

Benvolgudes famílies,  
Com ja sabeu, al llarg d’aquest estiu i fins a 6 de setembre teniu temps per abonar 
la quota de piscina del primer trimestre. 
Finalment amb les quotes actualitzades els preus queden de la següent manera: 
 
EDUCACIÓ  PRIMÀRIA 2n i 3r Timó 
 

 2n i 3r timó 

Cost total de la piscina  245€ 

1r pagament (des del 15 de juliol fins al 6 de 
setembre de 2019) 
quota piscina primer trimestre + bus de tot l’any 

 
145€ 

2n pagament (durant el mes d’octubre de 2019 
quota piscina segon trimestre 

 
50€ 

3r pagament (durant el mes de febrer de 2020) 
quota piscina tercer trimestre 

 
50€ 

 

 
Cada família heu de fer l’ ingrés a través del caixer automàtic de Banc de Sabadell. 
(encara que tingueu una targeta bancària d’una altra entitat no us cobraran cap 
comissió). 
Recordeu que, un cop al caixer, heu de: 

- anar a l’opció PAGAMENTS A TERCERS. 

- entrar el codi de l’entitat que és el 150830. 

- el concepte que us sortirà en pantalla és: 

 - 1r pag PISCINA 2n i 3r Timó (145€) 

 

Si algú vol fer una transferència per Internet, el número és de compte és:   

ES03 0081 1663 6200 0100 3402 
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També podeu pagar la totalitat de l’activitat de piscina, fent un ingrés pel caixer 

- anar a l’opció PAGAMENTS A TERCERS. 

- entrar el codi de l’entitat que és el 150830. 

- opció altres i introduir el nom de l’alumne, el curs i l’import de 245€ 

O bé per transferència  

 

Per qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Núria Font Ribas, secretària 

de l’escola. 

 

Cordialment 

 

Equip directiu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vilanova i la Geltrú  5 de juliol de 2019 

Quan feu l’ ingrés, sigui per caixer o per transferència, és imprescindible que: 

- indiqueu el nom de l’alumne i el curs. 

- imprimiu el resguard i porteu-lo al setembre a la tutora. 

- o bé envieu un e-mail a timollebetx@gmail.com 
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