
          Generalitat de Catalunya 
        Departament d'Educació 

        Escola Damià Mateu 
 

QUOTA DE MATERIAL (CICLE INICIAL) 
 
Benvolgudes famílies de l’escola, 
 
Us informem que aquest curs les famílies podreu fer l’ingrés parcial o total de la  quota de 
material fungible (agenda, paper, fotocòpies, tintes impressores, cd’s, llibretes, colors, bolígrafs, 
llapis, maquinetes, pintures, material tallers, material festes, etc) durant l’estiu (juny, juliol i agost)  
perquè els/les vostres fills i filles disposin del material el primer dia d’escola (12 de 
setembre). 
 
Tanmateix us informem que tal i com es va acordar al Consell Escolar del 9/06/2011 es va 
aprovar un ordre de prioritat  en els pagaments de les famílies: 
 

- En 1r lloc llibres i material. 
- En 2n lloc excursions, colònies i activitats culturals.  
- En 3r lloc d’altres. 

 
En el cas que a principi de curs (1ª setmana de setembre) no s’hagi  fet l’ingrés parcial o total de 
la quota de material, haureu de passar pel despatx de direcció per recollir la llista de material per 
tot el curs.  
Si no s’ha pagat almenys la meitat de la quota de material l’alumne/a no podrà assistir a les 
activitats culturals ja que aquestes es paguen d’aquesta quota. 
Import fraccionat:  
40 euros (durant l’estiu)  
30 euros (desembre)   
 
Import íntegre amb un sol pagament: 70 euros (quota aprovada al Consell Escolar del dia 29 
de maig de 2013). La diferència de 10€ respecte la resta de la Primària, serveix per pagar les 
fotocòpies de català, medi i matemàtiques, ja que s’han tret els llibres de text d’aquestes 
assignatures. 
 
*Les famílies que teniu més d’un fill/a a l’escola i opta pel pagament fraccionat, heu de fer 
un ingrés parcial  per a cada fill/a. 
 
Com ja sabeu, els pagaments  s’han de realitzar a través del caixer automàtic del Banc de Sabadell. Les 
famílies que no disposin de targeta de crèdit, podran pagar en efectiu, amb l’import exacte, a Secretaria. 
L’horari de secretaria per realitzar els pagaments és: Dimarts de 11 a 12 h i Dijous de 9 a 10 h. Quan 
feu l’ingrés o la transferència no oblideu de fer constar el nom, cognoms i curs de l’alumne/a (ho 
podeu posar manualment al rebut si ingresseu directament en finestreta perquè així no us cobrin els 5 € de 
comissió). Després feu arribar a la tutora la còpia del comprovant de pagament (al setembre). 
 

 
Entitat: “BANC DE SABADELL” 

Nº de compte: ES96-0081-1844-38-0001014709  Codi  caixer 1495 

  
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 
 
 
 
LA DIRECCIÓ        


