
 

 

QUOTES ESCOLA VAIXELL BURRIAC 21-22 

Material socialitzat i didàctic (infantil i primària) 

Quota anual obligatòria per infant pel material que fan servir els alumnes a  l’escola: 70€ 

 

Quota de llibres (Primària) i projecte Innovamat (P3 a 6è) 

Infantil (projecte Innovamat)          29,12 € 

1r                                                  52,49 € 

2n                                                 53,50 € 

3r                                                  69,15 € 

4rt                                                 63,19 € 

5è                                                 64,58 € 

6è                                                 66,84 € 

Els preus detallats els trobareu a la web i us l’enviarem per correu. 

Quota de l’AFA (infantil i primària) 

Quota anual per família que fa possible tots els serveis oferts per l’AFA per mitjà de les 

diferents comissions: bibliotecària a l’escola, Comissió TIC (portàtils i formació) Comissió de 

gènere (llibres per treballar la igualtat de gènere), Comissió de menjador (coordinació 

amb responsable i monitoratge de menjador, seguiment del càtering, menú, etc.), 

Comissió d’extraescolars (preparació i seguiment de les activitats), Inter-ampes 

(preparació del Casal d’estiu i relació amb les altres escoles del Municipi), així com 

qualsevol altre projecte que pugui afavorir a les famílies i a l’escola. 

1. Quota per família amb un fill a l’escola: 40 € 

 

2. Quota per família amb dos o més fills a l’escola. 60€ 

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. 

Quota de sortides (infantil i primària) 

No hi ha una quota anual.  El pagament es farà sortida per sortida i dins del termini que 

indiqui 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. 

 

 

 



 

 

Avís: pot ser que alguna sortida canviï de trimestre per qüestions meteorològiques o 

disponibilitat de dates segons el projecte triat. 

 

 

Cal haver fet el pagament de la quota de material i llibres  màxim abans del 15 de 

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

comunicat per posar-se en contacte amb l’escola i resoldre aquesta situació. 

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

material i llibres. 

 

Us recordem que en aquestes quotes no estan incloses les comissions dels bancs. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 

 

ESTIU PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

juliol agost set. oct. nov. des. gener febrer març abril maig juny 

Quota 

material 

70 euros 
 

 

 Quota 

AFA 

(40 un fill, 

60 més 

d’un) 

i llibres  

(mirar 

preus 

desgloss

ats a la 

pàgina 

web) 

 

Colònies 

P5,1r, 2n i 

3r 

(octubre) 

   

1a excursió P3, P5 , 

1r,2n,3r 

2a excursió P4, 4t, 5è 

i 6è 

Colònies 4t i 6è  

(1r pagament) 

 

 

Colònies 4t i 6è  

(2n pagament) 

2a excursió P3, 

P5,1r,2n i 3r 

3a excursió P4 i 5è  

 

 

1a excursió P4,4t, 

5è i 6è (octubre-

novembre) 

 


