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Benvolgudes famílies: 

A partir d’aquestes dates podreu anar a pagar els rebuts que tot seguit relacionem: 

Quota per material socialitzat 55,00€ 

Quota assegurança escolar 12,00€ 

Quota AMPA (per famílies) 35,00€ 

Si es paga tot junt es té un petit descompte, al igual que si teniu mes d’un fill i es paguen tots 
junts: 

PACK 1 FILL/A 100,00€ 

PACK 2 FILLS/ES 164,00€ 

PACK 3 FILLS/ES 228,00€ 

 

El pagament es podrà realitzar per dues vies: 

1. TRANSFERENCIA AL NUM. DE COMPTE DE CAIXA PENEDES: 

2081 0069 23 3300010769 

2. PER QUALSEVOL CAIXER AUTOMATIC DE CAIXA PENEDES. 

Per efectuar els pagament per caixer cal seguir les següents instruccions: 

1. Introdueixi la seva targeta de crèdit o dèbit o llibreta de Caixa Penedès. 
a. Si la targeta es de Caixa Penedès premi l’opció ALTRES OPERACIONS  i 

desprès triï l’opció PAGAMENT A TERCERS . 
b. Per llibreta  o targetes d’altres entitats  seleccioni l’opció PAGAMENTS A 

TERCERS 

2. Marquem el codi de l’entitat que es: 150004 i premi CONTINUAR. A la següent pantalla 
hem de confirmar que es l’entitat correcte i premi SI. 

3. Seleccioni el pagament desitjat . 

4. Introduirem la informació addicional que es el NOM DE L’ALUMNE I EL CURS 10-11  i 
tot seguit premi CONTINUAR. Aquest punt és molt important, ja que sinó no 
podrem saber qui ha pagat.  

5. Per últim premi CONTINUAR per imprimir els 2 comprovants, el primer es per l’AMPA 
on apareix la informació addicional i l’altre per vostè. 

 
El termini per pagar les quotes amb descompte s’acabarà el dia 9 de juliol de 2010. 

Per a poder gaudir de descomptes en totes les activitats que organitza el AMPA s'ha de pagar 
les quotes de MATERIAL SOCIALITZAT, AMPA i ASSEGURANÇA. El que és el mateix PACK 
FILLS/ES. 
 
 

 JUNTA DE L’AMPA 


