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Curs: P3 
Curs lectiu: 2019-2020 
Pagament:   El pagament de la quota d’AMPA , quota de socialització i la compra de 
llibres pel proper curs es passa a fer mitjançant el sistema de gestió TPV escola. 
Dia de recollida de llibres:   5 de setembre de 2019  

Horari:   de 16 a 18 hores. 
 
A P3 cada alumne/a abonarà un import de 8 euros en concepte d'”Aportació a la biblioteca 
d'aula". Amb aquests diners l’escola comprarà un conte que formarà part de la col·lecció de 
llibres del grup per al curs vinent. 
 
 

Llibres Editorial Preu 

Aportació a la biblioteca d’aula ----                        8,16 € 

 

TOTAL LLIBRES                                                                                                     8,16 € 

 
Per fer el pagament dels llibres amb TPV cal que accediu a <COMPRES <COMANDES.  

 
Un cop a dins us apareixerà en blau dalt a l’esquerra un Nº de comanda, heu de prémer a sobre i se us 
desplegarà el llistat de llibres a comprar en funció del curs que iniciarà el vostre fill/a.  
 
A l’esquerra de cada títol hi ha una creu vermella que serveix per destriar els llibres que no 
necessiteu adquirir (Un cop destriat ja no torna a aparèixer més aquell títol, així que assegureu-vos-en 
abans de fer el pas.) 

 
L’últim pas és fer el pagament amb el botó “Pagar ara”. 

 

(Recordeu que si teniu més d’un fill a l’escola, haureu de fer canvi d’usuari i repetir els mateixos 

passos perquè apareguin els llibres de l’altre/a fill/a.) 
 

 

Quota de l’AMPA per al curs 2019-2020                                                            35.71 €  

 És un únic pagament per família  
 
 (L’aplicatiu TPV aplica un 2% a tots els pagaments que es gestionen a través d’ell,  d ’aquí que 

veieu un increment a la quota d’AMPA respecte d’altres anys) 
 

 



 

Important 

 

• Termini de pagament de la quota de l’AMPA :  fins el 31/08/2019 

 

• Termini de pagament de llibres:  fins el 31/08/2019 

 

• Es prega que si alguna família no pot assistir el dia de la recollida de llibres o bé 
té alguna incidència a l’hora de fer els pagaments es posi en contacte amb    
l’AMPA a través del seu correu electrònic ampa.escolaelspins@gmail.com 

 

• Per a gaudir dels llibres socialitzats cal estar al corrent de tots els pagaments de 
l’AMPA (quota 2019-2020 i anteriors, extraescolars curs 2018-2019 i anteriors).  


