
Nivell: 3r ESO MATERIAL i PROJECTES

QUOTA D'UN SOL PAGAMENT, A BANKCAIXA

JA PODEU FER EL PAGAMENT  AL NÚMERO DE COMPTE   
 ES27- 2100 - 3062- 4222-0029-6044

Recordeu que els pagaments s’han de fer sempre a nom de l’alumne/a.

** La quota de l'AFA és de 20 euros per família, heu d'ingressar els diners al seu compte:

AMPA CEIP ANTAVIANA
IBAN ES76 2100 3062 4522 0025 3887

Les sortides les pagareu al moment de realitzar-les 
CONCEPTE PREU

Pack Tecno centre - 15,00 €-               
Pack Ciències centre - 10,00 €-               
Pack TS centre - 15,00 €-               
Quadernet Escolofi individual - 5,00 €-                 
Material general - 30,00 €-               
Quota tecnològica chromebook+ llicència 
google+assegurança * - 86,00 €-               
PACK LLICÈNCIES DIGITALS  3r ESO SANTILLANA - 25,00 €-               
COL·LECTIU: LL. CATALANA I 
LITERATURA SANTILLANA  Dipòsit del centre
COL·LECTIU: LL. CASTELLANA I 
LITERATURA SANTILLANA Dipòsit del centre

TOTAL 186,00 €
PREUS AMB DESCOMPTE

Preu família monoparental/nombrosa 
(descompte 2%) 182,28 €
Preu família sòcia AFA (descompte 4%) 178,56 €

Preu família monoparental/nombrosa + AFA 
(descompte 8%) 171,12 €

TOT EL MATERIAL EL FACILITARÀ EL CENTRE

El preu total del viatge de final de curs i TS és de 299€. Demanem un 1r pagament de 50€ com a import de reserva del
viatge. Recomanem, per a aquelles famílies que ho desitgin, fer un ingrés mensual de 50€ (d'octubre a febrer)
per completar el total del pagament.

Els socis i sòcies de l'AFA tindran un descompte en la quota de material escolar del 4%. Qualsevol família monoparental
o nombrosa, pertany o no a l'AFA, gaudirà, també, d'un descompte del 2%. Si es tracta d'una família monoparental o
nombrosa que és sòcia de l'AFA, el descompte en la quota del material escolar ascendirà al 8%.

Per tal que aquest descompte es pugui aplicar serà necessari presentar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o del
carnet monoparental i el corresponent justificant d'ingrés a l'AFA.


