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CARTA DE PAGAMENT DE QUOTES CURS 2021-22
Per les famílies que ja participen del reciclatge o estan interessades.
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos els imports de la quota de reciclatge i de la quota de l’AMPA,
que les famílies sòcies haurem d’abonar properament.
La quota de l’AMPA és de 20€ per família (no per alumne).
La quota del reciclatge és de 65€ per alumne.
FEU UN ÚNIC INGRÉS: 1 alumne 85€ / 2 alumnes 150€
Donada la situació no s’apujaran les quotes del curs vinent.
Condicions per continuar formant part del reciclatge:
● Abonar les dues quotes i
● retornar el lot de llibres d’aquest curs complet, revisat, net i en bon estat
A principi de juny rebreu una carta amb el dia i sistema de retorn del llibres, el reciclatge representa un
estalvi ecològic i econòmic molt important per a les famílies, per això serà necessària la vostra
col·laboració per fer possible tota aquesta feina.
Aquest és el Número de Compte i l’Entitat Bancària on s’ha d’efectuar l’ingrés.

BBVA/CX – IBAN: ES52 0182 4212 1602 0232 4251
El podeu fer mitjançant una transferència o presencialment a qualsevol oficina de l’entitat.
Si el feu per internet us estalviareu la comissió bancària.

Dates per efectuar el pagament: del 7 de juny al 5 de Juliol
Indiqueu nom i cognoms de l’alumne/a en nom de qui feu l’ingrés. Si són 2 germans haurà de constar el nom
de tots dos. SENSE EL NOM NO PODREM ENTREGAR ELS LLIBRES, ja que ens és impossible
saber qui ha fet l’ingrés.
Finalment, envieu per correu electrònic UNA CÒPIA O FOTO DEL COMPROVANT DE
PAGAMENT a ampabosc@gmail.com o una FOTO al telèfon 626512471 (OLGA)
Si teniu algun problema o dificultat per efectuar el pagament contacteu amb l’ampa enviant un e-mail a:
ampabosc@gmail.com

Comissió de reciclatge

