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INGRESSOS FAMÍLIES 
CURS 2022-2023 

 

 Benvolgudes famílies,  
 

 A continuació us detallam tota la informació necessària per a què 

pugueu fer els pagaments voluntaris per al curs 2022-2023. 
 

Número de compte bancari: 

ES10  2100  0056  1202  0029  5025 
 

 
ED. INFANTIL  

 

*Ara podeu pagar només el primer trimestre o tot el curs 

 

 Material fungible i fotocòpies de tot el curs:  52€ (CODI 0784390) 

 Material fungible i fotocòpies del 1r trim:     30€ (CODI 0784407) 

 

 
 

ED. PRIMÀRIA 

 

 Prog. Finançament Llibres de text i mat. didàctic: 30€ (CODI 

0784420) 

 Material fungible i fotocòpies anual:     25€ (CODI 0784419) 

 
 

Us pregam que com a CONCEPTE de la transferència indiqueu el 

nom complet del vostre fill/a i el nivell en el qual està matriculat. 
 

Si teniu problemes, us podeu posar en contacte amb la secretaria del 

centre. 
 

Atentament, 

 

   L’equip directiu 
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INGRESOS FAMILIAS 
CURSO 2022-2023 

 
Apreciadas familias, 

 
A continuación os detallamos toda la información necesaria para 

poder hacer los pagos voluntarios para el curso 2022-2023. 

 

 
Número de cuenta bancaria: 

ES10  2100  0056  1202  0029  5025 
 

ED. INFANTIL  

 
*Ahora podéis pagar solo el primer trimestre o todo el curso 

 

 Material fungible i fotocopias de todo el curso:  52€ (CÓD. 
0784390) 

 Material fungible i fotocopias del 1r trim:     30€ (CÓD. 0784407) 

 

 
ED. PRIMARIA 

 

 Prog. Finançament Llibres de text i mat. didàctic: 30€ (CÓD. 

0784420) 

 Material fungible i fotocopias anual:     25€ (CÓD. 0784419) 

 

 
En el CONCEPTO de la transferencia se debe indicar el nombre 

completo de vuestro hijo/a i el nivel en el cual está matriculado/a. 

 

Si tenéis problemas, os podéis poner en contacto con la secretaría 
del centro. 

 

Atentamente, 
 

   El equipo directivo 

 
 


