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Sol·licitud devolució crèdit síntesi curs 2019 i 2020 de 2n i 3r 
ESO 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem que l’institut ha recuperat el 100% dels diners que es van abonar a l’empresa 

organitzadora dels crèdits de síntesi de 2n i 3r ESO del curs passat (curs 2019-2020). A 

continuació us informem de l’import de la devolució: 

 

Crèdit de síntesi de 2n ESO del curs 2019-20: 

 Les famílies que van fer un pagament de 52€ van rebre una devolució de 10,54€. Ara 

rebran una devolució de 41,46€ 

 Les famílies que van fer un pagament de 52€ i un pagament de 72€ van rebre una 

devolució de 82,54€. Ara rebran una devolució de 41,46€ 

 

Crèdit de síntesi de 3r ESO del curs 2019-20: 

 Les famílies que van fer un pagament de 53€ van rebre una devolució de 11,77€. Ara 

rebran una devolució de 41,23€ 

 Les famílies que van fer un pagament de 53€ i un pagament de 73€ van rebre una 

devolució de 84,77€. Ara rebran una devolució de 41,23€ 

 

Per fer efectiva la devolució, necessitem que les famílies omplin el següent formulari: 

 

 

Llegiu amb atenció les instruccions abans d’omplir el formulari: 

 

 Omplir amb MAJÚSCULES i amb molta cura totes les dades. 

 Assegureu-vos d’indicar correctament el número IBAN del compte bancari. En 

cas d’error, l’institut no es fa responsable de la realització incorrecte de la 

transferència. 

 Degut al gran volum de devolucions que s’han de realitzar, el procés de devolució pot 

ser una mica lent. Demanem la vostra comprensió. 

 Retorneu aquesta sol·licitud a la consergeria del centre abans del divendres 11 de 

desembre del 2020 
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Nom i cognoms de l’alumne/a: 

 

 

NIF de l’alumne/a: 

 

 

Curs i Grup de l’alumne/a al curs 2019-20: 

 

 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal que va realitzar el pagament: 

 

 

NIF pare/mare o tutor legal que va realitzar el pagament: 

 

 

Telèfon: 

 

 

E-mail del pare/mare o tutor legal que va realitzar el pagament: 

 

 

Numero IBAN compte bancari: 

E S                            

 

Devolució que es demana:

□ Crèdit síntesi de 2n ESO al curs 2019-20 

□ Crèdit síntesi de 3r ESO al curs 2019-20 

 

Observacions: 

 

 

Certifico que he realitzat els pagaments de les sortides indicades i signo en conseqüència la 

següent sol·licitud. 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 


