Benvolgudes famílies,
Arribats a final de curs, us informem del procediment per formalitzar la matrícula. A continuació, us
detallem algunes informacions que segur que són del vostre interès:
➔ Quota de material.
El Consell Escolar va acordar que, per formalitzar la matrícula de l’alumnat per al pròxim curs
2020/21, cal que ingresseu 45€ per fer front a les despeses de material didàctic (plataforma virtual,
paper, fotocòpies, cartolines, material informàtic...) que es van produint al llarg del curs. Aquest
ingrés s’ha de fer al compte ES79-0182-0846-4502-0852-9864 al caixer automàtic del BBVA, a la
Plaça del Carme, 7 de Tàrrega. Poseu l’IBAN tot seguit, sense cap espai enmig. CAL FER CONSTAR
EL NOM DE L’ALUMNE/A, EN EL MOMENT DE FER L’INGRÉS.
➔ Quota de l’AMPA.
Us convidem a col·laborar amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), gràcies a la qual
els vostres fills gaudiran d’uns avantatges, entre els quals cal destacar el programa de reutilització
de llibres de text.
Per ser socis de l’AMPA cal fer un ingrés de 36€ a Banc Sabadell a la Plaça del Carme,11, al número
de compte ES89-0081-0100-9300-0129-6832. En el cas que hi hagi més d’un germà escolaritzat al
centre, només s’ha de fer un ingrés. Podeu fer l’ingrés al caixer automàtic sense cap cost, amb el
codi 2704. Us volem recordar que si feu els pagaments per transferència bancària des d’una altra
entitat, us pot comportar comissió.
➔ Programa de reutilització de llibres de text.
Les persones interessades en el programa de reutilització de llibres de text (només si pagueu la
quota de l’AMPA) també haureu de complimentar el full pertinent, que us adjuntem, i fer efectiu el
pagament abans del 9 de juliol al següent número de compte ES83-0081-0100-9500-0131-6339
també del Banc Sabadell però amb el codi 2004 (veure detalls en el document adjunt). No
s’admetran sol·licituds fora del termini establert. En el mateix sentit, també us volem recordar que
si feu els pagaments per transferència bancària des d’una altra entitat, us pot comportar comissió.
➔ Matrícula per continuïtat al centre.
El període de matrícula és des d’avui 28 de juny al 2 de juliol. Tot i així, si heu signat el full de
continuïtat al centre, la matrícula es tramitarà automàticament. Cal venir al centre a portar els
documents que us demanem a continuació. Us recordem que l’horari de secretaria del centre és de
8:00 a 14:00h.
❏
❏
❏
❏
❏

Resguard de l’ingrés de la quota de material didàctic
Resguard de l’ingrés de la quota de l’AMPA
Resguard de l’ingrés del programa de reutilització de llibres de text
Full complimentat del programa de reutilització de llibres de text
El DNI de l’alumne/a, si en té. Volem recordar que ÉS OBLIGATORI PRESENTAR DNI A
PARTIR DE 3R D’ESO.

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte i amb molt de gust us atendrem.
Rebeu, en nom de tot l’equip, una salutació ben cordial.

M. Mercè Viladrich Pons
Directora del centre
Tàrrega, 28 de juny de 2021
Av. Tarragona, 2 - 25300 Tàrrega

c5004498@xtec.cat

Tel. 973310836

