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ASPECTES ECONÒMICS

Material de classe, activitats culturals i tallers

El material fungible que l'alumnat utilitza a la classe el facilita l’escola. El material que es dóna als alumnes és: carpetes, fulls
blancs, fulls quadriculats, fulls pautats, gomes, maquinetes, bolígrafs, llapis de grafit, llapis de colors, retoladors, material de
plàstica, informàtic...
El pagament d'aquest material es fa mitjançant una quota/curs

Quota de llibres de text, material manipulatiu i informàtic

76€. Cobrats al juliol, a Infantil i a Primària

Quota de material d'Educació Infantil (P3, P4 I P5)

- Material general, tallers...
- Activitats Culturals (4 activitats)
- Projectes d’escola i despeses derivades

P3 P4 P5
40,00                40,00                   40,00
24,50                24,50                   24,50
28,00                28,00                   28,00

Import del rebut 92,50                92,50                   92,50

Quota de material i reprografia d'Educació Primària (de 1r a 6è)
Es girarà un rebut en concepte de “material general, tallers i festes, activitats culturals, agenda i escacs”, i un altre en concepte de

“fotocòpies, projectes d’escola i despeses derivades)

1r 2n 3r 4t 5è 6è

Material general, tallers, festes... 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Fotocòpies (negre i color) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

Activitats culturals (4 activitats) 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50

Agenda -------- -------- 3,90 3,90 3,90 3,90

Projectes d’escola i despeses derivades 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Curs d’escacs -------- -------- -------- 7,50 7,50 --------
Import del rebut 134,50 134,50 138,40 145,90 145,90 138,40

Quota de sortides
Alumnat de P3
- Es girarà un rebut per valor de 60€ del qual s'anirà restant el preu de cada sortida que es faci.

Resta d’alumnat:
- Si hi ha saldo negatiu: -> Rebut de 60€ + Saldo negatiu.
- Si hi ha saldo positiu: -> Rebut de 60€, quan s’acabi el saldo existent.
Sempre s’avisarà abans de girar un rebut de sortides. El compte de sortides és personal de cada alumne/a.

Calendari de rebuts
El pagament del material i de les diferents activitats de l'escola es farà, mitjançant domiciliació bancària,
els mesos detallats a continuació:

● Setembre: SORTIDES P3. MATERIAL CICLE  SUPERIOR
● Octubre: MATERIAL Ed. INFANTIL i C. MITJÀ
● Novembre: MATERIAL CICLE INICIAL
● Gener: QUOTA AMPA/FAMÍLIA
● Les colònies es cobraran un mes abans de la seva realització i en funció de les dates en que es

programin.


