
Escola Turó de Guiera

Benvolgudes famílies:

Us comuniquem les despeses del curs vinent (2014-15) en quant a material, 
llibres, AMPA i sortides, per tal que pugueu organitzar-vos.

1. MATERIAL, LLIBRES DE TEXT I PISCINA:   

Banc Sabadell  0081-1702-14-0001037111 210 €

Per a que els vostres fills/es tinguin els llibres a l'aula el primer dia de classe, 
heu de fer l'ingrés abans de l’1 de setembre. 

(Si us és més còmode, podeu realitzar el pagament en dues vegades  
-ingressos de 105 €-)

Per TRANSFERÈNCIA: Qualsevol dia i a qualsevol hora i segons les 
condicions de la vostra entitat.

Per CAIXER AUTOMÀTIC  :   a qualsevol oficina del Banc de Sabadell, de 
Cerdanyola o qualsevol altre població, qualsevol dia i a qualsevol hora. 
Recordeu que el codi del centre és el 1210 i, que a l'apartat CONCEPTE, 
heu de posar el nom del vostre fill/a i la quantitat a ingressar . 

Per FINESTRETA  :   Podeu anar a l'oficina de l'Avinguda Catalunya. En 
qualsevol altra oficina  haureu de pagar comissió i poden no acceptar-
vos el pagament . 

2. QUOTA DE L'AMPA:  (un ingrés per família)

BBVA  0182-8672-55-0200009668 22€

TRANSFERÈNCIA: Qualsevol dia i a qualsevol hora i segons les condicions 
de la vostra entitat.

CAIXER AUTOMÀTIC  :   
a qualsevol oficina del BBVA, qualsevol dia i a qualsevol hora. 

On demana BENEFICIARI podeu posar el nom de l'escola o no posar res,  
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i on demana CONCEPTE heu de posar el nom del vostre/s fills. Si no ho 
feu, no sabrem qui ha fet l'ingrés.

El caixer no admet monedes. Torna canvi.

FINESTRETA  :   No es pot pagar per finestreta si no és per problemes del 
caixer.

3. SORTIDES: 
En quant a l’import de les sortides del curs,  us informarem durant el mes d'octubre 
a l’espera de concretar preus i sortides.

Si teniu algun problema econòmic us agrairem que ens ho comuniqueu per a  
tenir-ho en compte. 
Si heu demanat beca, espereu a saber la quantitat que cal abonar. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE EN QUALSEVOL PAGAMENT GUARDEU EL COMPROVANT 
per si hi hagués algun problema.

Les classes començaran dilluns 15 de setembre.  
Per  a  qualsevol  cosa que necessiteu l’escola  estarà oberta  des  del  dia 1  del 
mateix mes.

Rebeu una cordial salutació.

Cerdanyola, juny de 2014

Carrer Anselm Clavé 32
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. i Fax 93 580 20 72
ceipturodeguiera@xtec.cat
http://turodeguiera.cat


