INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DELS LLIBRES, QUOTA
DE L’AMPA I EL MATERIAL ESCOLAR CURS 2019-2020

L'AMPA facilita la compra dels llibres a totes les famílies sòcies, només heu de seguir les
següents indicacions. Us demanem llegiu atentament les instruccions següents:
Per fer el pagament les famílies hauran d’adreçar-se al Banc Sabadell i fer el pagament a través del
caixer automàtic.
L' import total a pagar per curs estarà dividit en dos pagaments: un adreçat a l'AMPA ( inclou
llibres i quota AMPA) i l'altre pagament anirà adreçat a l'Escola (inclou quota material escolar, llibretes
i material fotocopiable)
Per fer els dos pagaments cal a través del caixer:
•

Accedir a SERVEI DE PAGAMENTS A TERCERS, seguiu les instruccions.

•

Per fer el 1r pagament cal que premeu el nº entitat: 002305 que correspon a l' ESCOLA
SANT CRISTÒFOR i escolliu el curs que els vostres fill/filles faran el proper curs 2019-2020

Una vegada el caixer us faci l' entrega del comprovant d’aquest primer pagament cal accedir de
nou a SERVEI DE PAGAMENT a TERCERS i procedir de la mateixa manera:
•

Per fer el 2n pagament cal que premeu el nº entitat: 001376 que correspon a l' AMPA
ESCOLA SANT CRISTÒFOR i escolliu el curs que els vostres fill/filles faran el proper curs
2019-2020

És condició necessària efectuar els dos pagaments per curs (Escola i AMPA) per poder efectuar
la recollida de llibres. En cas de no haver efectuat un dels dos pagaments no es farà l'entrega.
Molt important: en el moment de fer els dos pagaments al caixer indicar, quan us ho demani, el nom i
cognoms del nen/a i conservar aquests justificants del pagament. Si el nom no ens apareix es fa molt
difícil saber de qui és el pagament efectuat.
MOLT IMPORTANT : Aquest any la comissió no gestionarà les excepcions ni cap pagament fora del
termini establert.
Els pagaments es podran fer efectius durant 2 mesos :
des del dia 25 DE JUNY de 2019 i fins el dia 25 D’AGOST de 2019, cal tenir en compte que fora d’aquest
termini el caixer no permetrà l’operació.
CANVIS IMPORTANTS: ÉS IMPERATIU REALITZAR ELS PAGAMENTS DINS DEL TERMINI
ESTABLERT PER PODER UTILITZAR EL SERVEI DE L’AMPA.
Només es donarà el pack complert de tots els llibres, agenda i (flauta en cas de 3er) i quota AMPA.
Quan s’acabi el termini de pagament de llibres es donarà l’opció de pagar la quota de l’AMPA per poderse beneficiar dels descomptes a les sortides, a les colònies, l’agenda o/i flauta (en el cas del 3er).
Per a la vostra informació el llistat de llibres es penjarà a la web i al taulell d'anuncis el proper dia 22
de Juny.
L’ AMPA no donarà servei de venda de llibres a aquelles famílies que no facin efectiu el pagament total
de tots el conceptes (Llibres, quota AMPA, quota material escolar).

En la taula adjunta trobareu l' import de cada curs amb el desglossament dels dos pagaments a efectuar pel
caixer.
CURS

TOTAL

Import ESCOLA

Import AMPA

P3

120 €

90 €

30 €

P4

120 €

90 €

30 €

P5

120 €

90 €

30 €

1R

227,52 €

82 €

145,52 €

2N

199,75 €

82 €

117,75 €

3R

219,93 €

77,86 €

142,07 €

4T

196,72 €

77,86 €

118,87 €

5È

202,23 €

77,43 €

124,81 €

6È

202,23 €

77,43 €

124,81 €

RECOLLIDA DE LLIBRES: Les famílies que tinguin fills/es entre els cursos de 1er a 6è, hauran d’anar a
recollir els llibres al menjador de l’escola durant els dies 5 i 6 de setembre de 2019 en horari de 16:00h a
18:00h. MOLT IMPORTANT: Porteu els comprovants que us entregarà el caixer referent als
pagaments efectuats. En cas de no recollir els llibres en els dies establerts els nens no en podran disposar
el primer dia de classe.
En el cas de les famílies amb fills/es a P3, P4 i P5, prèvia comprovació dels pagaments, tot el material es
deixarà a la classe corresponent per poder disposar-ne el primer dia d’escola, sense que sigui
necessari que les famílies facin la recollida.
Aclariments importants:
- Quota AMPA: La quota per ser soci de l’AMPA és d’un import de 30€ anuals pel primer i segon fill/a i a
partir del tercer fill/a no té cap cost.
- Famílies nombroses: Degut a que la quota AMPA està incorporada en tots els imports que indica el
caixer, les famílies nombroses cal que optin per fer el pagament complert pel caixer i enviar email indicant
en aquest els noms i curs de tots els fills/es juntament amb el compte bancari i així l’AMPA els pugui
realitzar el retorn de la tercera quota.
- La Secretaria de l’Escola no recollirà en cap cas pagaments en efectiu referent al pagament de llibres i
quota de l’Ampa.
- Aquelles famílies amb fills/filles amb necessitats educatives especials cal que es posin en contacte amb la
Secretaria de l’ Escola per saber quins són els llibres necessaris i hauran d’enviar un correu electrònic amb
aquesta informació a llibresampasantcristofor@gmail.com
- Aquelles famílies amb dificultats econòmiques cal que es posin en contacte amb Serveis Socials de l’
Ajuntament.
- No hi haurà servei de venda de llibres per les famílies que NO siguin sòcies de l’AMPA.
- Aquelles famílies que tinguin un deute amb l’ AMPA, sigui d’aquest o de cursos anteriors, no es podran
beneficiar del servei de llibres que realitza l’AMPA, de manera que hauran de gestionar el pagament del
material personalment i hauran de dirigir-se a la Secretaria de l'escola. En el cas d' utilitzar el pagament
indicat per alguna de les opcions indicades, els diners aniran primer a compte del deute amb l' AMPA i no es
farà l'entrega dels llibres fins a estar el deute liquidat .
Rebeu una cordial salutació i bones vacances.
Comissió de llibres AMPA Escola Sant Cristòfor

