
Curs 2020/21 

Llibres de 3r AMPA Escola La Sèquia
 
Informació 
 Per participar en la compra col.lectiva dels llibres requerits per l'escola cal: 

 Omplir aquest full seleccionant la/les opció/ons desitjades, tenint en compte que la quota AMPA (30 
euros per família) ha d'estar inclosa en un i només un germà (preferiblement el més petit). 

 Enviar aquest document a ampalasequia@gmail.com abans del 21 de juny de 2020. 
 Pagar l'import total abans del 19 de juliol de 2020. 
No s'entregarà cap comanda de llibres que no compleixi completament tots els requisits i dates establerts. 

A causa de la situació provocada per la COVID-19 no s'hauran de recolllir els llibres a principis de setembre, 
com era habitual. Cada alumne trobarà els seus llibres a la seva classe el primer dia del curs 2020/21. En 
cas que les circumstàncies obliguin a replantejar l'entrega de llibres comprats s'informarà adequadament 
a través dels canals de comunicació oficials de l'AMPA. 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb ampalasequia@gmail.com o al 654 08 62 00.  
 
Pagament 
 La comanda de llibres i quota AMPA es pot pagar: 

 Per ingrés o transferència bancària al compte de l'AMPA al Banc Sabadell: 
ES89 0081 5367 0200 0115 1916 

indicant "Llibres" + nom_alumne + curs com a concepte de la transferència. 

 Amb targeta de crèdit (de qualsevol entitat bancària, no es cobren comissions) en un caixer automàtic 
del Banc Sabadell: 
o Introduir targeta. 
o Accedir al menú "Altres operacions / Pagaments a tercers". 
o Introduir el codi d'entitat corresponent a AMPA La Sèquia: 005624. 
o Seleccionar el concepte "Llibres". 
o Escriure el nom i curs de l'alumne, i l'import a pagar. 
o Recollir els justificants del pagament i enviar-los per correu electrònic a ampalasequia@gmail.com. 

 
Comanda 
 Nom i cognoms de l'alumne/a:  
   

  Tots els llibres requerits per l'escola pel vostre curs, l'agenda i la quota AMPA 123.40 € 
 En cas de no necessitar el lot sencer, marqueu les opcions desitjades i anoteu el preu a pagar 
   Català Ai! Quina por! (6 quaderns) (M. Pilar Cor) 20.00€  

   Llibre de lectura El dimoni sense feina (Salvador Comellas) 9.20 €  

   Matemàtiques Tot Tallers 3 (ed. La Galera) 14.50 €  

   Anglès Amazing Rooftops 3 / AB (ed. Oxford) 21.20 €  

   Anglès Amazing Rooftops 3 / CB (ed. Oxford) 24.60 €  

   Agenda escolar "La Sèquia" 3.90 €  

   Quota AMPA 30.00 €  

 Import total a pagar: € 
 


