
                                                                                                                                                                                       
 

 

DEVOLUCIÓ QUOTES FAMÍLIES COVID-19 

CURS MATERIAL (€) 

ACTIVITATS I 
SORTIDES 

COMPLEMENTÀRIES 
(€) 

COLÒNIES (€) TOTAL (€) 

P3 27,60 48,42  76,02 

P4 27,60      47,90 (*)   75,50 

P5 27,60 64,35 141,09 233,04 

1r 24 39,17  63,17 

2n 24 26,47 159,52 209,99 

3r 24 53,91  77,91 

4t 24 39,93 144,50 208,43 

5è 24      62,85 (*)  86,85 

6è 24 45,22 152 221,22 
 

(*) MANCA CANTÀNIA   

(*) No retornen els diners de l’activitat “Trencadís de cançons”. Es faria l’any vinent a P5 en data 17/11/20. 

 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Els Pins 
 93.377.42.93 
a8016771@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceipelspins 



MATERIAL: Devolució d’1/3 corresponent a la part del període de tancament (un trimestre). 

ACTIVITATS I SORTIDES NO REALITZADES : + 10% d’increment; s’havia calculat inicialment sobre un total de 45 alumnes. 
(Can Montcau a P3 i Can Xaragall de tota l’escola no ens tornen el 10% en concepte de despeses de gestió). 

 
COLÒNIES: - 10% del total en concepte de despeses de gestió que no ens retornen. 

 
 
 
 
 
 
Instruccions i aclariments per als centres educatius en matèria de gestió econòmica i contractació per causa de la 
pandèmia CoViD-19 de la direcció general de centres públics del Departament d’Educació. 
 
“(...) Si de la no execució de l’activitat se’n deriva que una part dels diners abonats pel centre per l’activitat no es recupera, es 
consideraran pèrdues a tots els efectes. Aquest podria ser el cas per exemple, de les despeses produïdes per a la gestió de la reserva de 
l’activitat o perquè alguna clàusula del contracte ho especifiqui.  
Si l’empresa contractada per fer l’activitat es nega a retornar els diners de l’activitat o bé demostra que ha fet fallida econòmica o bé no 
respon als requeriments del centre, aquest informarà de la circumstància al Servei Territorial corresponent (o al Consorci d’Educació de 
Barcelona). S’haurà d’indicar les dades identificatives de l’empresa, el detall de l’activitat (o activitats), la quantia de diners que no han 
estat retornats al centre.  
 
Aquesta actuació no es durà a terme si:  
a) La quantitat de diners que el centre no ha recuperat representa un 10% de l’import total de l’activitat. (...)” 

 

 

 

LES FAMÍLIES QUE TINGUIN DEUTES PENDENTS NOMÉS SE LI TORNARÀ LA DIFERÈNCIA ENTRE 

L’IMPORT A RETORNAR I L’IMPORT DEL DEUTE PENDENT 
 


