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AMPA lNS RIBERA DEL SiÓ AGRAMUNT
Benvolguts,
La nostra
col-laboració

Entitat ofereix molts beneficis als alumnes (organització xerrades formatives,
excursió 4rt ESO, compra de material pel Centre, classes d'anglès en diferents

cursos, menjador escolar, entre altres).
Nota Important: Per beneficiar-se de l'ajut de l'excursió a 4rt ESO, heu de ser socis de l'Ampa
des de 1r d'ES~. Si alguna família té fills que estan estudiant al Centre, i no compleix aquest
requisit, es valorarà cada cas.
QUOTA AMPA: per família és de 25 €. Feu constar el nom de la família que fa l'ingrés.
Heu d'omplir amb les vostres dades la butlleta que us adjuntem i ens la feu arribar a la
secretaria de l'institut, a l'hora de fer la matrícula, juntament amb el resguard del pagament.
PAGAMENT: s'ha de fer al compte de La Caixa 21004598360200019765
o via telemàtica i seguir les instruccions següents:

per caixer automàtic



Pagament a un Servi Caixa
Amb targetes o llibreta de la Caixa
Sense llibreta ni targeta (només bitllets)
I
1-Premeu a la pantalla directament.
1.-Introduir targeta o llibreta
2.-Premeu botó: ingrés (efectiu o xecs).
2.-Premeu botó: Altres operacions i prémer
3.-Premeu
botó: diners (amb sobre).
sobre traspassos, transferències i tramesa de
4.- Poseu el nQ de compte (sense número entitat
diners.
i sense dígit control).
3.-Premeu botó a altres comptes de la caixa.
21004598 XX 0200019765 i premeu continuar.
4.- Poseu número PIN.
S.-Poseu import i continuar.
S.-Premeu Nova transferència.
Q
6.- Poseu concepte: Nom alumne, i continuar.
6.- Poseu el n de compte (sense número
7.-A la part dreta central s'obrirà un espai i
entitat i sense dígit control).
agafeu el sobre.
2100 4598 XX 0200019765 i premeu
8.-lntroduïu l'import just dins el sobre i el
continuar.
tanqueu.
7.-Poseu import i continuar.
9.- Introduïu el sobre pel forat a la part esquerra
8.-Poseu remitent i concepte: Nom alumne i
on hi fa pampallugues una llum vermella.
continuar.
1O.-Agafeu el justificant de l'ingrés.
9.- Agafeu el justificant de la transferència.

I

Omplir dades, retallar i portar-ho amb els papers de matriculació i resguard del pagament

BUT/LETA

AMPA

o Accepta ser de l' AM PA
Nom i cognoms del pare/mare o representant legal.,
Nom i cognoms de l'alumne
2n. Alumne germà/na
3r. Alumne germà/na
Localitat
CP
Agramunt,

maig 2014

o No accepta ser de l'AMPA

.
Curs
Curs
Curs
Telèfon
Signatura

.
.
.
.

