
 
 

Famílies de P4 i P5: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 
 

 PAGAMENT ÚNIC DE 50 EUROS NO SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT ÚNIC DE 45 EUROS SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT NO SOCIS AMPA: primera part de 25 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 25 euros fins el dia 1 de novembre. 

 PAGAMENT FRACCIONAT SOCIS AMPA: primera part de 25 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 20 euros fins el dia 1 de novembre. 

  
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 

 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 
 

 
 

 
Famílies de P4 i P5: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 PAGAMENT ÚNIC DE 75 EUROS NO SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT ÚNIC DE 70 EUROS SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT NO SOCIS AMPA: primera part de 40 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 

 PAGAMENT FRACCIONAT SOCIS AMPA: primera part de 35 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 
 

El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 

 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



 
Famílies de 2n: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 35 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 20 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 15 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
 

 
Famílies de 2n: 
 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 50 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 25 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 25 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



 
Famílies de 4t: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 30 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 15 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 15 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
 
 

 
Famílies de 4t: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 
 

 PAGAMENT ÚNIC DE 45 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 25 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 20 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



Famílies de 6è: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 40 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 20 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 20 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 

 
 
Famílies de 6è: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 27 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 15 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 12 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



 

Famílies de P3 
 
El proper curs 2020-2021 la quota de material és la següent i el pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 PAGAMENT ÚNIC DE 75 EUROS NO SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT ÚNIC DE 70 EUROS SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT NO SOCIS AMPA: primera part de 40 euros fins el dia 1 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 

 PAGAMENT FRACCIONAT SOCIS AMPA: primera part de 35 euros fins el dia 1 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 

 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 

Famílies de P3: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 PAGAMENT ÚNIC DE 75 EUROS NO SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT ÚNIC DE 70 EUROS SOCIS AMPA fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT NO SOCIS AMPA: primera part de 40 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 

 PAGAMENT FRACCIONAT SOCIS AMPA: primera part de 35 euros fins el dia 1 de 
d’octubre i segona part de 35 euros fins el dia 1 de novembre. 
 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

  
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

  

  

  

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

  



 

 
Famílies de 3r: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 30 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 15 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 15 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 

 
Famílies de 3r: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 

 
 PAGAMENT ÚNIC DE 45 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 25 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 20 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

  

  

  

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



 

 

 
Famílies de 5è: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 25 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 15 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 10 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 
 

 
Famílies de 5è: 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 40 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 20 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 20 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
 

Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 



 
Famílies de 1r: 
 
El proper curs 2020-2021 inclou el descompte de la part proporcional de la quota de material 
del curs anterior. El pagament es pot fer de dues maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 25 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 15 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 10 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 

 
 

 
Famílies de 1r: 
 
 
El proper curs 2020, la quota de material és la següent. El pagament es pot fer de dues 
maneres: 
 

 

 PAGAMENT ÚNIC DE 50 EUROS fins el dia 1 d’octubre de 2020. 

 PAGAMENT FRACCIONAT: primera part de 25 euros fins el dia 1 d’octubre i 
segona part de 25 euros fins el dia 1 de novembre. 

 
El pagament s’ha de fer en el compte bancari de BBVA: 
 

ES46 0182 0256 1202 0172 5888 
Cal que poseu com a beneficiària l’escola i com a concepte NOM I CURS 
DE L’ALUMNE. Gràcies! 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 


