
 

 
Benvolguda família,  

Des de la Junta de l’AMPA us donem la benvinguda a vosaltres i a les vostres filles i fills en la 

incorporació al Centre.   

Com ja sabeu, des dels centres d’ensenyament públic del Prat s’impulsa el Projecte SORELL 

(Sostenibilitat i Reutilització de Llibres). Aquest Projecte és gestionat per la Comissió Mixta SORELL 

formada per la Junta de l’AMPA i la Direcció del Centre, amb l’objectiu de col·laborar en 

l’aprofitament dels recursos de la nostra comunitat i en l’estalvi econòmic de les famílies. 

A continuació us detallem els punts bàsics de funcionament del Projecte en el nostre Centre per tal 

que n’estigueu informats si us hi voleu adherir.  

 Per participar en el Projecte cal fer dos pagaments: quota de familia sòcia de l’AMPA (UNA 

QUOTA SÒCIA PER FAMÍLIA) i quota de Projecte SORELL. 

 Heu de realitzar els dos pagaments abans del  17 de juliol per l’alumnat de l’ESO i 

abans del 14 de juliol per l’alumnat de Batxillerat.  

 Els pagaments s’han de realitzar a l’entitat bancària del Banc de Sabadell. Podeu realitzar-los 

a través dels caixers amb el codi d’entitat de l’AMPA; si ho feu a través de la finestreta, 

l’entitat bancària us cobrarà comissió. El pagament es pot fer amb targeta bancària. 

 També us facilitem el nostre núm. IBAN per si voleu realitzar els dos pagaments on line. 

Recordeu posar el nom del vostre fill/a i el curs que realitzarà.  

 El procediment per realitzar els pagaments a través del caixer és el següent: 

 

QUOTA FAMILIAR SÒCIA AMPA                           20 EUROS 

Más operaciones/ pago a terceros/ Codi entitat AMPA 004154/Quota soci 20 €/ Teclee 
información adicional (escriure nom fill/a + 2 cognoms + curs que realitzarà al 
setembre)/compruebe los datos de pago/ recollir comprovants pagament 

 

QUOTA PROJECTE SORELL 

Más operaciones/ pago a terceros/ Codi entitat AMPA 004154/CURS-NOUVINGUTS / 
teclee información adicional (escriure nom fill/a + 2 cognoms+ curs que realitzarà al 
setembre)/compruebe datos del pago/ recollir comprovants pagament 

 

QUOTES NOUVINGUTS/DES 

1r  ESO                        71 €                        

2n ESO                        72 €                       

3r ESO                         73€                       

4rt ESO                       74€                      

1r Batxillerat            101€     Lot de llibres matèries comunes +mínim 1 especialitat  

2n Batxillerat           102€     Lot de llibres matèries comunes  + 1 especialitat 

NÚM.IBAN  ES47 0081 1968 1900 0113 6519 

 

La Junta de l’AMPA                                                                               
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