
 

A LES FAMÍLIES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CM I CS) 

 

Benvolgudes famílies! 

Durant aquest mes de setembre,  ja podeu fer efectiu el pagament de les quotes 

de material i sortides d’aquest curs escolar 2016-17.  

 

Us informem que la quota anual  de cicle mitjà i de cicle superior és de 124 € 

(material i sortides). El primer pagament serà de 62€ per a tots els alumnes que 

s’haurà de fer abans del 21 d’octubre. 

  

El segon  pagament serà de 62€ que caldrà liquidar durant el mes de febrer 

aproximadament. 

 

*També teniu l’opció de poder liquidar l’import de les quotes en un únic 

pagament. 

 

Per poder fer el pagament, us podeu adreçar personalment a l’entitat BBVA i fer     

l’ingrès al caixer automàtic o mitjançant transferència bancària. 

 

 

DADES BANCÀRIES BBVA  (Ctra. De Rubí, 451). 

Nº de compte:ES 500.182. 8200. 02.0200025911 

Concepte: Q + nom alumne + inicial primer i segon cognom + curs. 

                       (NO POSAR EL NOM DELS PARES! )  

 Ex: Per Maria Cases Santos  de 3rA, posaríem   QMariaCS3rA 

 

 

Les Fonts de Sant Quirze del Vallès (Les Fonts) , a 23 de setembre de 2016. 

 

Atentament 

L'Equip Directiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola PilarÍn Bayés 

 

Josep Mitats s/n 
08194 Les Fonts de Sant Quirze 
Tel. i Fax 93 784 23 84 - 93 784 38 41   
a8044454@xtec.cat  

mailto:a8044454@xtec.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LES FAMÍLIES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CM I CS) 

Benvolgudes famílies! 

Durant aquest mes de setembre,  ja podeu fer efectiu el pagament de les quotes 

de material i sortides d’aquest curs escolar 2015-16.  

Us informem que la quota anual  de cicle mitjà i de cicle superior és de 124 € 

(material i sortides). El primer pagament serà de 62€ per tots els alumnes 

que s’haurà de fer abans del 16 d’octubre. 

  

També teniu l’opció de poder liquidar l’import de les quotes en un únic 

pagament. 

Per poder fer el pagament, us podeu adreçar personalment a l’entitat BBVA i fer     

l’ingrès al caixer automàtic o mitjançant transferència bancària. 

 

DADES BANCÀRIES BBVA  (Ctra. De Rubí, 451). 

Nº de compte:ES 500.182. 8200. 02.0200025911 

Concepte: Q + nom alumne + inicial primer i segon cognom + curs. 

                       (NO POSAR EL NOM DELS PARES! )  

 Ex: Per Maria Cases Santos  de 1r, posaríem   QMCS1r 

 

Les Fonts de Sant Quirze del Vallès (Les Fonts) , a 24 de setembre de 2015. 

 

Atentament 

L'Equip Directiu  

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola PilarÍn Bayés 

 

Josep Mitats s/n 
08194 Les Fonts de Sant Quirze 
Tel. i Fax 93 784 23 84 - 93 784 38 41   
a8044454@xtec.cat  

mailto:a8044454@xtec.cat

