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Aquest any a causa de l'excepcionalitat sanitària del moment i amb la incertesa de com es desenvoluparà el curs, 
el cobrament de la quota es fraccionarà en 3 pagaments. 

 
Tal com es va aprovar a la darrera Assemblea, en el primer pagament, es descomptaran els 31 € en concepte de 
la part proporcional de la quota no invertida del curs 2019/2020. Depenent de com es desenvolupi el curs, en el 
tercer pagament del curs 2020/2021 es valorarà, si s'ha de fer algun altre ajustament a la quota tal com va 
passar al curs 2019/2020. 

 
NOTA: Aquest descompte serà aplicat a totes les famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota del 
curs 2019/2020. 

 

Quota única curs 2020/2021 

Escola 25 de setembre 

 
Import de la quota 

 

L’import de la quota per al curs 2020/2021, amb el detall orientatiu de la distribució dels imports per a les 

diferents partides, és el següent: 

 
Soci/a AMPA: 20 euros/família 

Llibres i projectes: 72 euros 

Activitats i sortides: 70 euros (Colònies no incloses) 

Material i multimèdia: 76 euros 

 
Total quota curs 2020/2021: 238 euros (per a famílies amb 1 alumne matriculat a l’escola) 

 
Famílies amb 2 alumnes matriculats: 456 euros 

amb 3 alumnes matriculats: 674 euros 

amb 4 alumnes matriculats: 892 euros 

 

 

Terminis de pagament de la quota segons la unitat familiar 
 

Si necessiteu uns terminis de pagament més adaptats a les vostres necessitats econòmiques, sisplau 

comuniqueu-vos amb antel·lació amb la secretaria de l’escola. 

 

Pagament únic abans del 4 de setembre 

1r. Pagament infants que van estar al 

centre curs 2019/2020 

 
1r. Pagament infants que NO van estar al 

centre el 2019/2020 

1 germà 50 € * 
 

1 germà 81 € 

2 germans 80 € ** 
 

2 germans 142 € 

3 germans 110 € 
 

3 germans 203 € 

4 germans 140 € 
 

4 germans 264 € 
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Número de compte: ES10 3058 0566 37 2720100900 de Cajamar. 

Molt important! 
Indicar com a CONCEPTE Quota + nº Pagament + Nom i Cognoms alumne/a + curs que farà 

exemple: Quota 1r. Pagament Rosa Sensat Vila 2n 

*En cas de haver tingut un germà o germana cursant a 6è el curs 2019-2020 l’import serà 19 € 

**En cas de haver tingut un germà o germana cursant a 6è el curs 2019-2020 l’import serà 49 € 
 

Pagament únic del 10 al 25 de novembre 

2n. Pagament infants que van estar al 

centre curs 2019/2020 

 
2n. Pagament infants que NO van estar al 

centre el 2019/2020 

1 germà 78,50 € 
 

1 germà 78,50 € 

2 germans 157 € 
 

2 germans 157 € 

3 germans 235,50 € 
 

3 germans 235,50 € 

4 germans 314 € 
 

4 germans 314 € 

 

Pagament únic del 10 al 25 de març 

3r. Pagament infants que van estar al 

centre curs 2019/2020 

 
3r. Pagament infants que NO van estar al 

centre el 2019/2020 

1 germà 78,50 € 
 

1 germà 78,50 € 

2 germans 157 € 
 

2 germans 157 € 

3 germans 235,50 € 
 

3 germans 235,50 € 

4 germans 314 € 
 

4 germans 314 € 

 

Formes de pagament 
 

Opció 1: Transferència bancària 

Opció 2: Ingrés en efectiu a les oficines de Cajamar  

(l’oficina més propera a l’escola és a la Pl. del Progrés núm. 2) 

 

 

    Altres consideracions 

 
Per acollir-se a la quota única, heu d’omplir el formulari que s’adjunta al mail o el full de sol·licitud d’inscripció de 

soci/a de l’AFA que el podeu demanar a secretaria de l’escola o al despatx de l’AFA i retornar-lo degudament 

omplert a la bústia del despatx de l’AFA. 

 

La família que no estigui al corrent del pagament de la quota, haurà de passar per la secretaria del centre. En cas 

contrari, l’alumne/a no podrà participar amb normalitat de les activitats i sortides programades, així com fer ús 

dels serveis que gestiona l’AFA de l’escola. 

 


