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Benvolgudes famílies,
el curs 17-18 continuem amb el Programa de reutilització de llibres de text als cursos de 3r fins
a 6è. Els llibres seran propietat de l’escola en qualitat de préstec per als alumnes. Tots els quaderns
d’exercicis, excepte les llibretes, estan inclosos en la quota que es pagarà ara al juny.
El dia que comencem el curs al setembre, cada alumne tindrà a la seva aula el lot de llibres i
quaderns.
Podeu veure la normativa que regeix el programa al web de l’escola.
Els alumnes de 3r a 6è hauran de fer efectiva una quota de 60€. Caldrà que porteu el
resguard de pagament abans del divendres 7 de juliol a la secretaria del centre o bé enviarlo per correu electrònic juntament amb la carta de compromís adjunta signada. Heu de fer
l’ingrés al compte de BANC SABADELL ES56 0081 7020 2200 0134 1935.
Les agendes i el paquet de folis que ha de portar cada alumne, es donaran als socis de l’AMPA el
primer dia de curs. Els alumnes NO SOCIS hauran de comprar l’agenda a l’escola.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------BANC SABADELL (portar-lo a Banc Sabadell, plaça Marquès de Camps, per fer el pagament o
informació a tenir en compte per fer la transferència)
Compte ES56 0081 7020 2200 0134 1935, Escola Joan Bruguera de Girona
Import: 60€
Alumne: Cognoms i nom

Curs alumne:

Concepte: RL, 17-18 cognoms i nom
COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ CURS 2017-18
El pare, mare o tutor de l’alumne/a
del curs
es compromet a
formar part del Programa de reutilització de llibres de text, a acceptar la normativa que el regeix i
juntament amb el seu fill/a conservar en bon estat els llibres i reposar-los en cas de pèrdua o mal
ús.
Nom i cognoms del pare, mare o tutor............................................................................
DNI: .....................................

Signatura

Girona, .................de.......................................de 20....

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
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Gran Via Jaume I, 24. 17001 Girona
Telf. 972 203424 i 659321089
Fax: 972 211276
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Us informem de les formes per fer el pagament dels llibres del curs 2017-18, pel Banc Sabadell.
1. Transferència bancària: no us cobraran comissió depenent dels tractes que tingueu amb la
vostra entitat bancària. Normalment, la majoria d’entitats us ofereixen un nombre de
transferències gratuïtes.
2. Ingrés en efectiu al caixer: només per a pagaments en efectiu. L’import ha de ser exacte i en
bitllets. Seguiu les instruccions del caixer que, aproximadament, són les següents:
Pas 1: premeu ingrés sense llibreta/targeta
Pas 2: premeu Bitllets
Pas 3: teclegeu el número de compte
Pas 4: entreu l’import:: 60 €
Pas 5: teclegeu el concepte: curs i el nom i cognom de l’alumne
exemple: P4puigjordi
Pas 6: entreu l’import exacte en bitllets.
Pas 7: imprimiu el comprovant de pagament i el porteu a la secretaria del centre.
3. Pagament amb targeta crèdit/dèbit utilitzant un codi: només per pagament amb targeta, no
en efectiu.
Pas 1: introduir la targeta crèdit/dèbit
Pas 2: anar a Altres opcions
Pas 3: anar a pagaments a tercers
Pas 4: capturar i validar codi: entrar el codi següent 2829 i premeu Acceptar
Pas 5: us apareixerà Escola Joan Bruguera, premeu Acceptar
Pas 6: seleccioneu el concepte de pagament, premeu Acceptar
Pas 7: Informació addicional de pagament: teclegeu el curs i el nom i cognom de l’alumne exemple:
P4puigjordi i premeu Acceptar
Pas 8: Comproveu les dades del pagament i premeu Acceptar
Pas 9: El caixer us imprimirà dos rebuts, un per a la família i un altre que heu de portar a la
secretaria del centre.

Núm. compte: 0081 7020 22 000134 1935 Banc de Sabadell
Iban: ES56 0081 7020 2200 0134 1935 Banc de Sabadell
*Recordeu que en qualsevol ingrés fet a caixa us cobraran comissió.
Atentament,
L’escola

