
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DELS LLIBRES, QUOTA DE 
L’AMPA I EL MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022 

 

Estimades famílies, 

 
L'AMPA facilita la compra dels llibres a totes les famílies sòcies, només heu de seguir les següents 
indicacions per adquirir-los. Us demanem que llegiu atentament les instruccions següents: 

Per fer el pagament les famílies haureu d’adreçar-vos al Banc Sabadell de Begues 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 i material de 
projectes). 

Per fer els dos pagaments cal, a través del caixer: 

1. Accedir a SERVEI DE PAGAMENTS A TERCERS. 

2. 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 2021-2022. En el 
moment de fer el pagament s’ha d’indicar, quan us ho demani, el nom i cognoms del nen/a i 
conservar aquests justificants del pagament. Si el nom no apareix, no quedarà correctament 
registrat el pagament efectuat i causarà errors en l’entrega dels llibres i del material. 

Una vegada el caixer us faci l'entrega del comprovant d’aquest primer pagament caldrà: 

1. Accedir de nou a SERVEI DE PAGAMENT a TERCERS i procedir de la mateixa manera. 

2. 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 2021-2022. 
En el moment de fer el pagament s’ha d’indicar, quan us ho demani, el nom i cognoms del 
nen/a i conservar aquests justificants del pagament. Si el nom no apareix, no quedarà 
correctament registrat el pagament efectuat i causarà errors en l’entrega dels llibres i del 
material. 

 

 
SI US PLAU, TENIU EN COMPTE QUE: 

 Els pagaments es podran fer efectius des del dia 5 DE JULIOL de 2021 i fins el dia 31 D’AGOST de 
2021. Cal tenir en compte que fora d’aquest termini el caixer no permetrà l’operació. La Comissió de 
Llibres no podrà gestionar cap pagament fora del termini establert. 

 La Comissió de Llibres no gestionarà la venda parcial de llibres. Només es gestionarà la venda del 
pack complert de tots els llibres. 

 No hi haurà servei de venda de llibres per les famílies que NO siguin sòcies de l’AMPA. 

 Per aquelles famílies que no estiguin interessades en comprar els llibres a l’AMPA però sí vulguin ser 
sòcies, quan acabi el termini de pagament de llibres es donarà l’opció de pagar la quota de l’AMPA + 
Agenda + Fòrum d’autor (+ Flauta només per els alumnes de 3er). D’aquesta manera les famílies 
podran beneficiar-se dels descomptes a les sortides i a les colònies, i els alumnes podran participar 
al Fòrum d’autor i a la resta d’activitats proposades per l’AMPA. 

 
RECOLLIDA DE LLIBRES: 

 Les famílies hauran d’anar a recollir els llibres al menjador de l’escola durant els dies 6, 7 i 9 de 
setembre de 2021 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. 



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

 
 

CURS TOTAL Import ESCOLA Import AMPA 

P3 152,0 € 90,0 € 62,0 € 

P4 152,0 € 90,0 € 62,0 € 

P5 152,0 € 90,0 € 62,0 € 

1R 214,7 € 80,0 € 134,7 € 

2N 217,8 € 80,0 € 137,8 € 

3R 244,3 € 70,0 € 174,3 € 

4T 224,6 € 70,0 € 154,6 € 

5È 224,6 € 70,0 € 154,6 € 

6È 224,6 € 70,0 € 154,6 € 

 
 

Per a la vostra informació el llistat de llibres es penjarà a la web i al taulell d'anuncis els propers dies. 

 

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 (matriculat a l’Escola Sant Cristòfor el curs 2021-2022) 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 e-mail indicant 
els noms i cursos de tots els fills/es juntament amb el compte bancari i així l’AMPA els podrà realitzar el 
retorn de la tercera quota (llibresampasantcristofor@gmail.com). 

- 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. 

- 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. 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 noes farà l'entrega 
dels llibres fins a estar el total del deute liquidat . 

 
 

Rebeu una cordial salutació i bones vacances. 

Comissió de llibres AMPA Escola Sant Cristòfor 
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