Col·legi MM. Concepcionistes Barcelona
Associació de Mares i Pares d’alumnes
E-mail: ampamcb@concepcionistas.es

Barcelona 30 d’abril 2019
Benvolguts mares i pares,
Aquesta circular és per informar-vos que els propers dies es realitzarà el
cobrament en els vostres comptes de la 3a. quota de 20€.
Per aquelles famílies que realitzen normalment el pagament en efectiu
podeu abonar la quota en el despatx de l’AMPA (ubicat al costat del saló
d’actes) durant els dies següents:


Dates:
Diumenge 5 de maig (durant tot el dia – aprofitant Olimpíades)
Divendres 10 de maig – només tarda de 16:30 a 17:15

NOVETAT: També podeu fer el pagament mitjançant transferència bancària
indicant clarament el nom i cognoms de la família i el curs del fill més gran.
El nostre compte és:

ES79 0049 5715 5620 1614 8693

En cas que no pugueu venir en aquestes dates podeu contactar amb nosaltres
a través del correu ampamcb@concepcionistas.es o bé mitjançant el vocal
assignat de cada curs.
Per les famílies que ja feu domiciliació bancària no heu de fer res, ja se us
carregarà en el compte, en aquest cas la primera setmana de maig.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració i participació en les activitats
proposades des de l’Associació.
Associació de Pares i Mares

Col·legi MM. Concepcionistes Barcelona
Associació de Mares i Pares d’alumnes
E-mail: ampamcb@concepcionistas.es

Barcelona a 30 de abril del 2019
Apreciados padres y madres,
El motivo de esta circular es para informaros que en los próximos días se os
cobrará en vuestras cuentas la 3ª cuota trimestral de 20€.
Aquellas familias que realicen normalmente el pago en efectivo, podrán
abonar la cuota en el despacho del AMPA (ubicado al lado del salón de actos)
los días siguientes:


Fechas:
Domingo 5 de mayo (durante todo el día – aprovechando las
Olimpíadas)
Viernes 10 de mayo – sólo tarde de 16:30 a 17:15

NOVEDAD: También podéis hacer el pago mediante transferencia bancaria
indicando claramente el nombre y apellidos de la familia y el curso del hijo
mayor.
El nº de cuenta es:

ES79 0049 5715 5620 1614 8693
En caso que no pudierais venir podéis contactar con la asociación a través del
correo electrónico ampamcb@concepcionistas.es o bien mediante el vocal de
vuestro curso.
Las familias que disponéis de domiciliación bancaria no tenéis que hacer
nada, se os cargará la cuota en vuestra cuenta, en este caso la primera
semana de mayo.
Agradecemos por adelantado vuestra colaboración y participación en las
actividades que se promueven desde la Asociación.
Asociación de Madres y Padres

