Rebut GiSD
Us recordem que el GiSD el gestiona l’AMPA, per tant, cal estar al corrent de pagament
de la quota de soci per ser-ne beneficiari.
L'import del rebut del curs 2015-16 és de 193€ per cada alumne. Aquesta quantitat
engloba la totalitat de despeses de llibres, material i sortides, exceptuant-ne les
convivències.
GiSD: 193€ + 12€ d’assegurança escolar obligatòria = 205€
En cas de tenir reconeguda la condició de família nombrosa o monoparental, l’import
del GiSD compta amb una bonificació del 15%, de manera que la quota queda en 164€
per alumne.
GiSD famílies nombroses i monoparentals: 164€ + 12€ d’assegurança escolar = 176€
Cal fer l’ingrés directament al BBVA, ja sigui al caixer de l’oficina o per Internet.
Passos a seguir:
1. Anar al caixer.
2. Opció operar sense llibreta/targeta.
3. Opció ingressar diners.
4. Marcar el número de compte ES50 0182 8743 11 0200008699.
5. Escriure el beneficiari: AMPA ESCOLA MONTBUI.
6. Escriure el concepte: NOM, COGNOMS I NIVELL DE L’ALUMNE (el que farà el
curs 2015-16).
7. Introduir bitllets (en obrir-se la comporta cal introduir tots els bitllets de cop).
8. Imprimir justificant de l’ingrés.
*El caixer només torna canvi en monedes fins a 15€.
Us recordem que l’operació també es pot fer per Internet.
Important: cal fer constar el nom del nen i el nivell que farà el curs 2015-16 en el full
d'ingrés.
Cal portar el comprovant de pagament del rebut GiSD per poder recollir els llibres, així
com el carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
En el cas dels alumnes d’infantil, el comprovant de pagament l’hauran de donar a la
mestra el primer dia d’escola, acompanyat de la fotocòpia del carnet de família
nombrosa o monoparental, si s’escau.
El lliurament dels llibres tindrà lloc el dia 9 de setembre, de 10 a 13 i de 16 a 21 hores.
Les mares i pares que tinguin disponibilitat per col·laborar en el repartiment poden
posar-se en contacte amb la Junta de l’AMPA (ampamontbui@gmail.com).
Caldes de Montbui, juliol de 2015

