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La nostra escola porta a terme el programa de reutilització de llibres de text  i té com a 

objectius: 

- garantir que tot l’alumnat disposi del material curricular 

- desenvolupar en els nens i les nenes valors de responsabilitat, cooperació, solidaritat i 

capacitat de saber compartir 

- contribuir a la reducció dels costos que representen per a les nostres famílies l’adquisició 

dels llibres de text. 

- cooperar, com a membres del projecte Agenda 21, amb la sostenibilitat del medi ambient i 

desenvolupar en l’alumnat una conciencia ecológica. 

En la fase de total desenvolupament del projecte en que ens trobem, les famílies abonen 

una quota d’escolarització on estan incloses les despeses de material fungible i tot el 

material curricular que l’alumnat farà servir el proper curs. 

La quota inclou l’import de les sortides escolars per tal de facilitar la gestió, evitant així 

incomoditats al llarg del curs a les famílies. 

Pel curs 2018-19 el Consell escolar ha aprovat mantenir la mateixa quota que els curs 

anteriors. 

La gestió del programa es fa en col.laboració amb l’AMPA, per la qual cosa s’inclourà  la 

quota familiar de l’AMPA al segon pagament. 

quotes d’escolarització (material fungible, material curricular i sortides) curs 2018-19 

Educació Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

160 euros 155 euros 165 euros 170 euros 
 

El pagament es fa fraccionat en dos cops:  
 

- 1r. pagament -    mes de  juliol:   100 euros  

- resta segons Cicle Educatiu al gener de 2019 (s’informarà en el seu moment) 

El pagament cal fer-lo a través del Servicaixa amb la informació adjunta: 

A TRAVÉS DE CAIXER AUTOMÀTIC (amb tarjeta):  

Número d’entitat: 0162858 

 

PER A FER-HO ON-LINE:   Nº de compte:    ES51 2100 0628 9302 0011 4666 

especificar :        - QUOTA MATERIAL ESCOLAR CURS 2018-19 

        - NOM DE L’ALUMNE/A Atentament, 

 

INFORMACIÓ QUOTES D’ESCOLARITZACIÓ 

CURS 2018-19 

La Direcció del centre 

Barcelona, 28 de juny de 2018 


