
Escola Pau Casals (Vacarisses)

Vacarisses,  setembre de 2020.

Benvolgudes famílies;

Us informem de les aportacions de material, llibres o llicències digitals i sortides del curs

2020/2021, aprovades en Consell Escolar el 26 de maig de 2020, així com els terminis de

pagament de cada concepte:

 El  primer  concepte  (M20-21)  corresponent  al  material, queda  en  part  abonat  per

diners a compte del  curs anterior  i  només caldrà que en feu el  pagament  de

l’import pendent (excepte a P3 i alumnat nou al centre) i s’haurà d’abonar de l’1 al 25

d’OCTUBRE de 2020). 

 El  segon concepte (LL20-21)  corresponent  a  fotocòpies,  llibres  i  llicències  digitals,

hauria de ser abonat per les famílies de l’1 al 29 de NOVEMBRE 2020.

L’import de les  SORTIDES i TALLERS queda en part abonat per diners a compte del

curs anterior  en concepte de SORTIDES  (excepte  P3  i  alumnat  nou  al  centre).

Només caldrà que en feu el pagament  de les sortides que es puguin programar a partir

del segon trimestre del curs. Us informarem al segon trimestre.

 L’alumnat que no hagin liquidat l'import de les SORTIDES del curs passat no podrà

assistir als tallers/activitats programades.

20-21 GRUP

M20-21
(OCTUBRE) LL20-21 (NOVEMBRE)

a compte Import a pagar

EI
P3 0 55€ 55€
P4 18€ 37€ 55€
P5 18€ 37€ 55€

CI
1r 18€ 47€ 65€
2n 22€ 43€ 65€

CM
3r 22€ 43€ 65€
4t 22€ 43€ 65€

CS
5è 22€ 43€ 65€

6è 22€ 43€ 65€



Escola Pau Casals (Vacarisses)

Agraïm per endavant tant el compromís en el pagament de totes les famílies del centre,

com  la  col·laboració d'entitats  com  l'AFA i  l'Ajuntament,   sense les   quals  no  seria

possible tirar endavant iniciatives d'aquest tipus d’activitats.

 Les  famílies  que  no  tenen  liquidat  la  totalitat  dels  imports  dels  curs  2019-2020  no

disposaran de diners a compte del curs anterior.

 Es recorda a les famílies que es poden posar en contacte amb la secretaria del centre si

tenen la necessitat de fraccionar els pagaments. 

 En els  casos  de  pares  i  mares  separats,  no  s'acceptaran ingressos  percentuals  dels

pagaments. 

Tots  els  pagaments  s'hauran  d'efectuar  amb  targeta  a  través  de

l’aplicació mòbil «Escola Pau Casals» a la secció «pagaments». 

Si  no  teniu  assignat  el  vostre  infant  a  l’aplicació,  poseu-vos  en  contacte  amb  la

secretaria del centre.

L'Equip Directiu.


