Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Guàrdia
Carrer Mataró, 26-30
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. Fax: 93 656 12 95
ceiplaguardia@xtec.cat
http://www.escolalaguardia.cat

CIRCULAR INFORMATIVA Núm. 25
Tema: Pagament del Material escolar del curs 2018/2019
Destinataris: Pares i mares d’E. Infantil i E. Primària
Benvolgudes famílies:
Us informem de les aportacions que les famílies hauran de fer per cobrir les despeses que s’originen al
llarg del curs escolar.
QUOTES DE MATERIAL
CURS

QUOTA (*)

EDUCACIÓ
INFANTIL
i
PRIMÀRIA



181 € (primer fill/a) (*)



165 € (resta de fills/es)

INCLOU




Sortides escolars i piscina.
Material: didàctic, informàtic, d’experimentació, de
joc, de lectura, de plàstica i fungible (llapis, gomes,
colors, fulls, ...)
Quota de l’AMPA (16€)

(*) La primera quantitat inclou la quota de l’AMPA és el que haureu d’ingressar en el cas de no tenir cap germà
al centre. Si hi ha germans matriculats a altres cursos d’E. Infantil o E. Primària la quantitat a ingressar ja no
inclou la quota de l’AMPA.

Quotes i terminis de pagament. El material es pot pagar de forma fraccionada en una o dues quotes.
L’abonament de la quota inicial s’ha d’efectuar abans del 12 de setembre. La segona quota abans del
dia 21 de desembre de 2018. Cal portar tots els justificants dels ingressos realitzats.
1r fill
A partir del 2n fill

Una quota
Dues quotes

181€
100€ - 81€

Una quota
Dues quotes

165€
100€ - 65€

Dades per fer el pagament. Les dades que heu d’introduir al caixer de “La Caixa” per fer l’ingrés són
els següents:

Número d’entitat
Remitent:
Import:

DADES DE PAGAMENT DE LES QUOTES
Un cop s’hagin fet el pagament o els
0632670
pagaments fet l’operació, s’imprimiran dos
Nom fill/a
rebuts. Heu de lliurar un dels rebuts a la
Veure el quadre anterior
consergeria de l’escola.

Atentament,
El director
Sant Vicenç dels Horts, 27 de juny de 2018

