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Benvolgudes famílies,  

 

La quota en concepte de material i sortides escolars per al curs 2021/2022 és de  

200 € pels infants d’Infantil i Primària i de 220 € pels joves de Secundària, que es 

pot fer efectiu des d’ara fins el 30 de setembre de 2021 i aprovat en sessió del 

Consell d’Escola del dia 10 de juny de 2021.  

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el següent número 

de compte ES24 2100 3086 7422 00200986, indicant el nom i cognoms de l’infant. 

També es podrà ingressar en efectiu o en targeta de La Caixa  des de qualsevol 

caixer automàtic (servi-caixa), obert 24 hores, seguint les següents indicacions des 

de la pantalla tàctil: 

• Aneu a l’opció “Operar sense llibreta o targeta” i clicar “Ingrés de diners”, 

“bitllets sense sobre”. 

• Marqueu el següent número de compte:  2100 3086 7422 00200986. 

o Beneficiari: ESCOLA ELS PINETONS  

o Concepte: el nom i cognoms del vostre fill/a. 

• Confirmeu el pagament en cas de targeta de La Caixa o bé introduïu l’import 

en efectiu: BITLLETS (el caixer no torna canvi) . 

• Important, no us oblideu d’agafar el rebut. 

 

El rebut és l’únic comprovant real que les famílies teniu per constatar que s’ha 

realitzat el pagament, si us plau guardeu-lo bé. De cara a l’escola aquesta 

informació es comprovarà a través dels extractes bancaris, si hi ha qualsevol 

problema us demanaríem el vostre rebut com a comprovant. Per això és important 

que escriviu correctament el nom i cognoms del vostre fill/a en l’apartat CONCEPTE.    

 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb els pagaments recordeu que estem a la 

vostra disposició i agrairíem ser-ne coneixedors per tal de poder arribar a una 

solució. 

 

Atentament, 

Equip directiu 

                                                                 


