Benvolgudes famílies,
Us facilitem els números de compte de l’AMPA per poder fer els pagaments corresponents.

PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
-

Quota soci AMPA (25€ per família):
“SOCI + Nom alumne + Curs”
Banc Sabadell: 0081 0079 70 0001176721

-

Pagament roba alumnes d’Infantil:
“ROBA + Nom alumne + Curs”
Banc Sabadell: 0081 0079 70 0001176721

-

Pagament llibres (25€ per alumne de 2on i 3er ESO)

Atenció! Número de compte diferent
“LLIBRES o ORDINADOR + Nom alumne + Curs”
Banc Sabadell: 0081 0079 71 0001176820
En el Banc de Sabadell cobren 2€ per fer els ingressos per finestreta, per això l’AMPA ha obert un compte
nou al Bbva per aquelles famílies que facin l’ ingrés en efectiu per finestreta i es vulguin estalviar aquesta
comissió.

PAGAMENTS PER FINESTRETA O CAIXER (Efectiu), sense commissions
-

Quota soci AMPA (25€ per família):
“SOCI + Nom alumne + Curs”
BBVA: 0182 4252 94 0201719304

-

Pagament roba alumnes d’Infantil:
“ROBA + Nom alumne + Curs”
BBVA: 0182 4252 94 0201719304

-

Pagament llibres (25€ per alumne de 2on i 3er ESO)
“LLIBRES o ORDINADOR + Nom alumne + Curs”
BBVA: 0182 4252 94 0201719304

Si voleu fer l’ ingrés en efectiu (bitllets) a través del caixer també es pot fer.
Us indiquem el passos a seguir per fer-ho :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escollir opció de : Operar sense llibreta o targeta.
Escollir opció de : Ingressar diners.
Escriure nº de compte de l’AMPA  clickar CONTINUAR.
Escriure beneficiari : “Ampa Les Vinyes”  clickar CONTINUAR.
Escriure concepte : “CONCEPTE + NOM + CURS”  clickar CONTINUAR
Posar els bitllets tots junts en la ranura, sense sobre.
Ens dona 3 opcions :
A. Retornar tot (per si ens hem equivocat en algun pas, clickar i ens torna els diners)
B. Ingressar un altre import, cal clickar si ens ha de tornar canvi, cal indicar l’import a pagar i ens
tornarà el canvi en monedes.
C. Ingressar tot, per quan el que hem de pagar coincideix amb l’import dels bitllets.
Escollim l’opció desitjada  clickar CONTINUAR.
8. Ens mostra un resum de les dades de l’ ingrés realitzat  Clickar IMPRIMIR COMPROVANT.

És imprescindible que en el moment de venir a recollir els llibres o la roba, porteu una còpia del comprovant
de pagament. Els socis d’AMPA heu de portar el comprovant de pagament de la quota.

IMPORTANT: Feu un ingrés diferent per a cada concepte

