
  

 

 QUOTES I PAGAMENTS CURS 2020-2021 

Concepte Preu Observacions 

 

Material i 

sortides 

Quota anual per alumne/a de 
160 € per curs normalment. 

120 € (curs 2020-2021) 
Es cobra des de l’escola en quatre quotes de 30 € 

cadascuna al mesos de setembre, novembre, 
gener i març. 

 
Inclou TOT el material fungible. 

També l’agenda per Primària i la 
llibreta de comunicació 

d’infantil. 
El preu inclou els autocars, les 
entrades al lloc de visita, els 

tallers que es facin i 
acompanyants. 

A més, elaborem materials 
propis, com quaderns 

fotocopiats. 

 

Reutilització de 

llibres 

Primària 

(“De Mà en Mà”) 

75 € per curs 
Quota anual per alumne/a. 

Es cobra des de l’escola  
al mes de juliol. 

 
Amb aquests diners fem el 

manteniment dels llibres del 
projecte de reutilització i es 
compren els exemplars nous 
que necessita cada alumne. 

 

Colònies 

 
El preu variarà depenent de la casa de colònies i 

de les activitats contractades. 
Es farà una bestreta uns mesos abans d’anar. 

 

El preu inclou els autocars, 
l’estada, els àpats, els 

acompanyants, els tallers i les 
activitats que es facin. 

Menjador 

Els mesos de setembre i juny es cobren 73 € per 
cadascun als usuaris fixes. D’octubre a maig 113 € 

cada mes també als usuaris fixes. 
7 € (esporàdics). Tots de forma anticipada. 

Es cobren les quotes des de l’escola i es fa el 
pagament a COBISA, l’empresa de menjador. 

 
Pagaments domiciliats (fixes): entre el dia 1 i 2. 
Pagaments al caixer (fixes): entre el dia 1 i 5. 
Esporàdics: pagament caixer el mateix dia. 

 
La quota comprèn el menú 
diari, assistència mèdica a 

l’Hospital de Nens  i 
monitoratge. En cas de malaltia 
o no assistència es descomptarà 
a partir de 3 dies consecutius . Es 

retornarà el 50% (sempre que 
s’avisi a l’administradora del 

servei de menjador). 
 

Quota sòcies i 

socis de l’AFA 

 
40 € 

Quota anual per família. 
Podeu pagar en efectiu o bé contactar amb 
l’AFA i us facilitaran un número de compte. 

Ser socis o sòcies de l’AFA és voluntari. 

 

La quota permet tenir una 
administrativa a les tardes que 
atén a les famílies i gestiona els 

serveix que l’AFA ofereix: 
acollida de matí i tardes, 
activitats extraescolars, ... 

 


