
 
 

 
  

                              Sant Llorenç Savall, 13 de juliol de 2020 

 
QUOTES CURS 2020 - 2021 

 
Benvolguda família, 
 
El programa de reutilització i socialització de llibres de text i material didàctic és una acció voluntària de la 
nostra escola que persegueix diversos objectius com són disminuir el cost econòmic que suposa la compra de 
llibres i material didàctic per a les famílies, facilitar l'accés d’aquest material a tot l'alumnat del centre, reduir els 
residus generats, o fomentar el respecte al material comunitari. 
 
Això vol dir que els infants no han de portar cap tipus de material de casa, tret d’aquell que els/les mestres puguin 
demanar de forma puntual. 
 
L’AMPA s’encarrega de gestionar aquests diners que es destinen principalment en la compra de material i en 
les despeses administratives, d’atenció a les famílies, projecte pati i menjador i en l’organització de festes. 
 
Les quotes del curs 2020-2021 tindran un import més reduït. A l’assemblea general s’ha decidit 
compensar a les famílies pels materials no consumits a partir de la suspensió de les classes el 13 de 
març a causa de la COVID-19. 
 
Els imports van ser aprovats per part de les famílies que van assistir a l’assemblea general del passat 10 
de juliol 2020.  
 

 
TIPUS QUOTES CURS 2020-2021 

Quota 
AMPA 

Material 
i llibres 

Total a 
ingressar 

per família 

CODI 
CAIXER BANC 

SABADELL 

Famílies amb 1 infant a l’escola 10 € 90 € 100 € QUOTA 1 NEN 

Famílies amb 2 infants a l’escola 10 € 175 € 185 € QUOTA 2 NENS 

Famílies amb 3 infants a l’escola 10 € 240 € 250 € QUOTA 3 NENS 

Família nombroses 10 € 240 € 250 € QUOTA FAM. 

NOMBROSA 

Famílies monoparentals o nombroses amb 1 
infant a l’escola 

10 € 75 € 85 € QUOTA  

MONOPAR. 1 

Famílies monoparentals o nombroses amb 2 
infants  a  l’escola 

10 € 160 € 170 € QUOTA 

MONOPAR. 2 

  
S’haurà de fer un únic pagament per família,  darrer dia el 31 de d’agost. 
 

- CAIXER AUTOMÀTIC 
Amb qualsevol targeta de crèdit o de dèbit, s’ha de marcar la opció “PAGAMENT A TERCERS”, posar el codi 
de l’AMPA: 2926, i escollir el codi de la quota que s’ha de pagar. 
 

- TRANSFERÈNCIA BANCARIA 
 Al compte:  ES53 0081 0127 5600 0109 8511   “ Banc de Sabadell “     per l’import que us correspongui.  
 
 PER FINESTRETA: El banc us cobrarà 5€ per cada ingrés. 
 

 
Aprofitem per desitjar-vos un molt bon estiu, 
 
 
La junta de l’AMPA 

 

AMPA ESCOLA JOSEP GRAS 

Av. Catalunya, 88 

08212 Sant Llorenç Savall 

NIF: G61038865 

 

IMPORTANT 

• Aquest any no caldrà que aneu a l’escola a recollir el material abans que comenci el curs. Les mestres el 
repartiran el primer dia de classe.  

• Per a l’ús del material socialitzat és imprescindible portar el justificant de pagament el primer dia d’escola.  
• En cas de família monoparental o nombrosa caldrà que lliureu també una fotocòpia del títol acreditatiu.    
• Les famílies que sol·licitin beca també hauran de fer el pagament.  
• Si teniu problemes per pagar la quota,  cal que us poseu en contacte amb l’administrativa de l’AMPA via correu 

electrònic secreampa@hotmail.com  per tal de trobar una alternativa (pagament fraccionat, beques). 

mailto:secreampa@hotmail.com

