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QUOTA DE MATERIAL SOCIALITZAT I QUOTA DE SOCI D’AMPA
CURS   2021-2022

Quota de material socialitzat

Inclou:

• Material que s'utilitza a l'aula.
• Innovamat (en el cas de 1r a 5è).
• Fotocòpies.
• Llibres i quadernets.
• Sortides pedagògiques 

(una per trimestre).
• Activitats culturals.
• Biblioteca escolar.

Import:

160 € (P3, P4, P5 i 6è)

190 € (1r, 2n, 3r, 4t i 5è)

Terminis de pagament:
• Un únic pagament (de l’1 de juliol 

al 15 de setembre).
• Pagament fraccionat (podeu anar 

pagant cada mes una part).

Quota de soci de l'AMPA

Inclou:

• Accés als serveis gestionats 
per l'AMPA:

• Biblioteca.
• Acollida.
• Extraescolars.

• Xerrades.
• Llibret de fotos de fi de curs.
• Descomptes en samarretes,

festes organitzades per 
l'AMPA, etc.

• Aportacions econòmiques al 
centre per compres de 
material.

Import:
   

25 € per família
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PAGAMENT TPV Escola

Us  informem  del  sistema  de  pagament  de  les  quotes  de  material  i  AMPA.

Aquest sistema permet fer tots els pagaments de l’escola (quota de material, quota de soci 

d'AMPA, colònies, tiquets de menjador, etc.) amb més facilitat, ja que no caldrà que us 

desplaceu a cap oficina bancària.

Els pagaments es poden fer:

- Accedint a la pàgina https://tpvescola.com/ i clicant a TPV Virtual. Seleccioneu municipi i

escola, i introduïu el vostre usuari (figuren a la targeta TPV que us proporcionem en fer la

matrícula) i contrasenya (per defecte és zx1234, podeu canviar-la). Trieu l'opció Pagaments.

La  següent  pantalla  us  mostra  els  pagaments  a  efectuar,  amb  l'import  i  la  data  límit.

Seleccioneu el/s pagament/s que voleu efectuar i cliqueu el botó Pagar (o bé cliqueu al botó

Pagar-ho TOT). A continuació, la plataforma us redirigirà a la pantalla per fer el pagament

amb targeta.

- Mitjançant la màquina-caixer (TPV físic) instal·lada a l’escola (al costat de Secretaria).

Per fer els pagaments, cada alumne/a disposarà d’una targeta de banda magnètica per 

operar amb el TPV físic, que inclou també el codi d'usuari i contrasenya necessàries per 

accedir al TPV virtual. Cada targeta té un cost de 3 €, que s'inclourà en la quota de 

material. Aquesta targeta servirà per a tota l’escolaritat de l'alumne en el centre; cal que la 

conserveu, ja que en cas de pèrdua haureu de pagar 3 € per obtenir una nova còpia.

Per a realitzar el pagament cal disposar de targeta de crèdit / dèbit. 
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