
Benvolgudes famílies: 

El curs s’acaba i, com cada any, us fem arribar el full amb les dades per poder fer el pagament de 
la quota del curs vinent. Aquest és el quart curs en el qual hem integrat el cost de la socialització 
de llibres de text a la quota, tot considerant-los un material més de treball.  

Us recordem que la socialització de llibres de text és un projecte que s’emmarca en el Projecte 
Educatiu de Centre. Els seus objectius són diversos: 

• Assegurar que tot l’alumnat  compti sempre amb els llibres o el material alternatiu, evitant 
així les diferències provocades per les situacions familiars concretes tot intentant que hi 
hagi equitat. 

• Aconseguir que els nens i nenes es facin responsables i valorin el material que utilitzen, 
evitant així la despesa anual per tots els llibres. Això suposa, per una banda, un estalvi 
considerable i, per una altra, que el pas per l’escolarització sigui molt més sostenible. 

Perquè tot això sigui possible, el pagament solidari de la quota és imprescindible, tal i com s’ha 
explicat a les diferents assemblees que al llarg dels cursos hem anat fent amb les famílies. Al 
WEB de l’escola podreu veure la comparació econòmica entre les dues possibles situacions: 
l’adquisició individual dels llibres de text al llarg dels cursos i la socialització. 

Gràcies a aquest plantejament de solidaritat compartida, aquest curs podem mantenir la mateixa 
quota que els tres últims. 

Als alumnes que han pagat la quota del curs 19-20, se’ls hi veurà disminuïda la quantitat a pagar 
de la quota del curs 20-21.  

D’aquesta manera les quotes de material i llibres del curs 20-21 quedaran de la següent manera: 

 Alumnes nous Alumnes 
que ja estaven a l’escola 

Educació Infantil     130 € 105 € 
Educació Primària 175 € 140 € 

 

Per tal de realitzar el pagament de la quota, aquest curs ho farem amb l’aplicació TPVEscola , un 
sistema àgil, senzill i transparent, basat en pagament segur amb targeta de crèdit o dèbit; que 
també ens servirà com a mitjà de comunicació entre famílies i escola (les despeses d’aquesta 
aplicació estan incloses en la quota de material i llibres). 

Les instruccions d’aquesta aplicació les rebreu per correu electrònic d’aquí pocs dies. 

La quota de material cal pagar-la abans del 6 de se tembre del 2020. 

Les famílies heu de venir a primers de setembre a l ’escola a buscar el lot de llibres del 
vostre fill o filla, així com el lot de material in icial individual de cadascú i que varia d’un curs 
a l’altre. Els nens i les nenes l’hauran de portar a l’escola el primer dia de classe. Com hem fet 
sempre, totes aquelles famílies que manifestin la impossibilitat de pagar la totalitat de la quota a 
principis de setembre, poden passar pel despatx per signar el compromís individual de pagament 
al llarg del curs. Aquest full d’acords signat serà imprescindible per poder recollir els llibres i el 
material. 

Si, tot i els avantatges, alguna família considera que no vol col·laborar en la socialització dels 
llibres de text, ha de comunicar-ho a l’AMPA. En cas que en cursos posteriors canviï d’opinió, 
s’haurà de valorar quina haurà de ser la contribució al fons general que no haurà fet. 



Aquest projecte no seria possible sense la col·laboració de l’AMPA ja que és qui organitza tota la 
revisió, comanda i distribució dels llibres de text en coordinació total amb l’escola.. 

Les excursions i les colònies encara no estan incloses en aquesta quota. A principi del curs vinent  
us n’indicarem l’import i quan s’hauran de pagar. 

Us agraïm molt la confiança que manifesteu en l’equip docent de l’escola. Si necessiteu qualsevol 
aclariment sobre les quotes podeu passar pel despatx on us donarem les explicacions pertinents. 

         L’equip  directiu 

 


