
 

MATRICULACIÓ VAIXELL BURRIAC 
Curs: 2020-21 

PROCÉS DE MATRICULACIÓ 

 
1. REVISAR  el  document que ha entregat al tutor/a al vostre fill/a, corregint si 

s’escau, les dades que figuren. Cal parar atenció  que el camp compte 
corrent sigui correcte, omplir les dades del titular/s del compte corrent 
i signar l’autorització bancària. 

 

2. RETORNAR aquest full al tutor/a correctament complimentat i SIGNAT. 
  

3. PAGAMENT  
 

 Si HO DOMICILIEU. NO cal realitzar CAP TRÀMIT més.  Durant la        

primera setmana d’octubre rebreu el càrrec en el vostre compte 
corrent. (*)        
 

 Si  PAGUEU  EN MÀ O PER TRANFERÈNCIA:  heu de venir al 
despatx   de l’AFA demanant hora al telèfon 937591000. 

 
Cal haver fet el pagament de la quota de material i llibres  abans del 31 

d’octubre. Arribada aquesta data les famílies que no l’hagin realitzat, rebran un 

comunicat on s’avisarà que els seus fills/es no disposaran del material escolar 

ni llibres.  

Davant de qualsevol circumstància que dificulti el pagament d’aquesta quota, 

com sempre, l’escola està a la vostra disposició per facilitar-vos el pagament. 

L’assistència a sortides estarà supeditada a estar al corrent del pagament 

de material i llibres. 

(*)Rebuts retornats: és molt important que verifiqueu que el compte corrent per a la 

domiciliació és correcte I disposarà de fons, ja que en cas de retorn del rebut, se us 

cobraran les despeses bancàries corresponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALL QUOTA DE MATRICULACIÓ 

Material socialitzat (infantil i primària) 

Quota anual obligatòria per nen/a pel material que fan servir els alumnes a  

l’escola matriculats curs 2020/21 

 

70€ 

 

 

Quota anual obligatòria per nen/a pel material que fan servir els alumnes a  

l’escola matriculats curs 2019/20. 

Aquest curs a causa del COVID-19, l’Escola retorna la part proporcional de la  

quota de material que es va pagar el curs 19-20. 

 

 

 

48€ 

Quota de llibres  

Educació Infantil 

Cicle Inicial 

3r. 

4t. 

5è. 

6è. 

 

20,80€ 

43,20€ 

59,66€ 

53,70€ 

53,70€ 

37,80€ 

Quota de l’AFA (infantil i primària) 

Quota anual per família que dona accés a tots els serveis oferts per l’AFA 

(biblioteca, compra i reciclatge de llibres, festes...) matriculats curs 2020/21 

1)  

2) 1. Quota per família amb un fill a l’escola 

3)  

4) 2. Quota per família amb dos o més fills a l’escola 

 

Aquest curs a causa del COVID-19, l’AFA retorna la part proporcional de la  

quota que es va pagar el curs 19-20 per aquest motiu cada família pagarà  

diferents  imports. 

 
Us recordem que per tal de gaudir de tots els serveis de què disposem els associats, s’ha d’estar al 
corrent de pagament d’aquesta quota. 

 

 

 

40€ 

 

60€ 

Quota de sortides (infantil i primària) 

No hi ha una quota anual.  El pagament es farà sortida per sortida, per 

domiciliació o per transferència. Caldrà fer el pagament dins del termini que doni 

l’escola.  

Si un alumne/a no ve a la sortida per malaltia, es tornaran els diners 

corresponents a l’activitat o taller de la sortida, no l’import sencer. 

 

* 

 


