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Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal de demanar-vos el pagament del material
escolar,  o  aportació voluntària de les  famílies, per  al  curs  vinent.  L'import  aprovat pel
Consell  Escolar  és  de  60 € per  a les  despeses  de material  escolar  i  fungible  didàctic
necessari per al funcionament diari del Centre (bàsicament totes les fotocòpies com ara
exàmens, dossiers, fulls de seguiment..)  i  també per a les despeses d’aquelles matèries
que necessiten material fungible i que, sense aquest, no podrien funcionar correctament
(optatives, tutories, ensenyaments alternatius i religió, tallers, laboratori, informàtica...).

Les famílies que teniu el consentiment per a la domiciliació dels pagaments, tan sols heu
d'autoritzar el gir amb aquest full per tal que se us generi el càrrec (la data de gir del
rebut serà a partir de la primera quinzena de setembre). Aquelles famílies que vulgueu
canviar el compte de càrrec, ho podeu sol·licitar a la secretaria del Centre.

Les  famílies  que  no  teniu  domiciliats  els  rebuts  del  Centre  haureu  de  presentar  el
comprovant del pagament juntament amb la resta de documentació de la confirmació
de matrícula seguint les següents indicacions segons el cas:

• Pagaments via Internet (banca en línia):
Opció “transferències i traspassos”
Número de compte: ES61.2100.0241.7202.0021.6442
Import: 60 €

• Pagaments per caixer automàtic de La Caixa amb targeta de crèdit (qualsevol):
Opció “pagaments a tercers”
Número d'entitat: 0336848
Import: 61,25 € (60 € de material + 1,25 de comissió bancària)

En tots els casos, recordeu de posar el nom de l'alumne i curs a l'hora de fer l'ingrés.

Atentament,

Direcció de l'Institut de Masquefa

Aportacions per al
material escolar dels alumnes

CURS 2020 - 2021

En/na                                                                                                              amb DNI                                     com a

responsable legal de l'alumne/a                                                                                              matriculat/da  a

l'Institut de Masquefa al curs de                                ,  autoritzo  al  Centre  a  girar  el  corresponent  rebut  de

l'aportació de material voluntària de les famílies per al curs 2020-2021 per un import de 60,00 € a partir del

dia 12 de setembre de 2020 al compte de domiciliació autoritzat prèviament.

Signatura del responsable legal


