
 

 
    
- Sortides amb autocar fora i dins del poble, entrades a museus… 

- Fotocòpies. tintes, fotografíes… 

- Quota de l’associació de mares i pares 

- Colònies de dos dies i una nit. 

- Transport de P5 a la piscina municipal. 

No estan inclosos els llibres de text. 

 

Quotes 2020/2021 

QUOTA 
INTEGRAD

A 

CONCEPTE PREUS 

- Material: llapis, retoladors, 

cartolines, pintures, ceres, papers… 

- Sortides pel  poble, entrades a 

museus… 

- Fotocòpies. tintes, fotografies… 

- Quota de l’associació de mares i 

pares 

- Transport  a la piscina municipal. 

No estan inclosos els llibres de text. 

- Material: llapis, retoladors, cartolines, 

pintures, ceres, papers… 

- Sortides  pel  poble, entrades a 

museus… 

- Fotocòpies, tintes, fotografies… 

-Transport a la piscina municipal. 

- Quota de l’associació de mares i pares 

No estan inclosos els llibres de text.. 

 

P3, P4 

135 €  

P5, 1r i 2n 

135€ 

 

2 quotes: 

juliol: 100 € 

*desembre: 35 € 

  

1 quota 135€ 
al juliol 

 
al desembre s’ha fet el 

retorn de  la part 
proporcional de material i 

fotocòpies del curs 
2019/20 

i una sortida anul·lada 

 

*Cada curs escolar la quota s’actualitza de manera que aquesta pot variar segons el preu final de colònies i el tancament 

econòmic del curs. En aquesta ocasió, els alumnes de P5 i tots els nivells de primària faran un sol pagament i s’ha retornat la 

part corresponent a l’ajustament de la quota. 

 

 

 

- Material: llapis, retoladors, cartolines, 

pintures, ceres, papers… 

- Sortides pel poble, entrades a 

museus… 

- Fotocòpies, tintes, fotografíes… 

- Quota de l’associació de mares i pares 

- Transport  a la piscina municipal. 

No estan inclosos els llibres de text. 

 

 

3r, 4t i 5è 

135€ 

135 

      

1  quota de 135 € 
al juliol 

 
al desembre s’ha fet  el retorn de 

la part  
proporcional de material i 

fotocòpies del curs 2019/20 i una 
sortida anul·lada 

 
 

 

 

  

 

6è 

 135€ + colònies 

(pendent) 

 

- Material: llapis, retoladors, cartolines, 

pintures, ceres, papers… 

- Sortides pel poble, entrades a museus… 

- Fotocòpies, tintes, fotografíes… 

- Quota de l’associació de mares i pares 

. Transport  a la piscina municipal. 

- Colònies de tres  dies i dues nits. 

(pendent) 

No estan inclosos els llibres de text. 

 

1  quota de 135 € 
al juliol 

 
al desembre s’ha fet el retorn de   

la part  
proporcional de material i  

fotocòpies del curs 2019/20  

 
 

 

 

  

 


