
  

PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES I QUOTA AMPA 
CURS 2017-2018 

 

 
 

Associació de Mares i Pares 
Escola Pi d’en Xandri 

 

 

PAGAMENT QUOTA AMPA 
12€ per família 

El pagament de la quota de l’AMPA dóna dret al servei de compra de llibres, al servei de menjador i al servei d’activitats extraescolars. 
Amb la quota de l’AMPA es financen festes i activitats organitzades per l’AMPA i donen suport a Projectes pedagògics i inversions d’escola. 

Ingrés o transferència al compte corrent de l’AMPA: CAIXA D’ENGINYERS ES69 3025 0014 0714 0006 8624 
Els pagaments en metàl·lic només s’accepten a l’oficina d’Àngel Guimerà, 5, Sant Cugat del Vallès. 
En el justificant de pagament, feu constar els dos cognoms de la família. 

PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR 
CURS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
IMPORT A ABONAR 140 € 135 € 135 € 165 € (*) 136 € 134 € 133 € 115 € 114 € 

Ingrés o transferència al compte corrent de l’Escola: LA CAIXA ES66 2100 4491 8602 0015 0509 
També es pot pagar en efectiu (import exacte) o amb targeta bancària a la Secretaria de l’Escola 
En cas de transferència bancària, és indispensable que en el resguard hi consti el nom de l’alumne/a i curs.  
L’import inclou 14€ en concepte de quota de llibres socialitzats. Aquesta quota està només inclosa en els cursos que tenen llibres socialitzats (de 1r a 6è). 
(*) En aquest pagament hi ha inclòs el llibre no socialitzat de matemàtiques. A l’inici de curs es lliurarà directament a les aules un cop s’hagi abonat la 
quota. 

COMPRA DE LLIBRES NO SOCIALITZATS 
NOVETAT!!!  

CURS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

PREU DELS LOTS No es treballa amb quadernets. Preu 
inclòs al material escolar.  0 € 0 € 32,06 € (*) 32,06 € (*) 0 €  0 € 

Els llibres de matemàtiques de 3r i 4t curs els podeu trobar a la Llibreria Alexandria (Villà, 10, Sant Cugat) al preu que s’indica a dalt si comuniqueu que sou de 
l’escola Pi d’en Xandri.  

 
 


