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PAGAMENT DE LA QUOTA DE 
MATERIAL I AMPA 

BATXILLERAT 
 

 CURS 2021 - 2022 

 
 
 
 
El cost del material és de 30 € per alumne/a de BATXILLERAT i per tot el curs 
escolar. 
 

La quota de l'AMPA és de 20 € per família (en el cas de tenir més d'un fill 
matriculat al centre només cal abonar una sola quota d'AMPA).  
Aquesta quota és opcional. 
 

 

TOTAL  (Material + Quota AMPA) = 50 € 

 

 

Formes de Pagament: 

1.- IDDINK:  

Hi ha la possibilitat de fer el pagament, tant de material com de l’AMPA, 
mitjançant www.iddink.es si feu amb aquesta empresa la comanda de llibres . 

2.- Ingrés al BBVA:  

IMPORTANT: INDICAR NOM DE L’ALUMNE/A!!!!! 

Nº de compte: ES44  0182  3561  02  0201634205 
 

En cas de no voler  fer-se soci s'haurà d'ingressar la quantitat de 30 € 
directament al número de compte anterior. 
 

Us recordem que fer-se soci de l’AMPA implica aquests avantatges: 
 

 Sopar de fi de curs i orla gratuïts en finalitzar els estudis de cada 
modalitat. 

 

 Col·laboració econòmica en el viatge de 4t d’ESO , activitats del centre o 
compra de material i equipaments. 

 

 

LA RESERVA DE PLAÇA NO ES FARÀ EFECTIVA SI AMB LA 
DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA NO ES PRESENTA EL REBUT DE 
PAGAMENT.  
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Benvolguts,  
 
 
L'aportació econòmica en concepte de MATERIAL serveix per a tot el curs 
escolar. Inclou la realització de determinades activitats culturals i el material 
didàctic de les diverses àrees que es consumeix i/o es deteriora amb l'ús. 
 
  
Àrees com les de Tecnologia, Visual i Plàstica, Ciències de la Natura, Educació 
Física, Música, etc., no podrien funcionar o no ho farien amb la qualitat adient 
que tots desitgem sense aquesta adquisició constant de material.  
 
 
Per posar uns exemples, a Ciències de la Natura: material de vidre del 
laboratori, material de dissecció, material  microscòpic (portaobjectes, 
colorants), reactius químics, bombones de butà, aigua destil·lada i d'altres 
productes de laboratori. A Tecnologia: fustes (taulers contraplacats de diverses 
mides); material electrònic (estany per a soldadures, plaques i retoladors per a 
circuit imprès, resistències, díodes,  relés, circuits integrats...); material elèctric 
(cablejat variat, portalàmpades, bombetes, interruptors, commutadors, 
polsadors, endolls...); material de mecanismes (tires metàl·liques foradades, 
motors de corrent continu, suport per a motors, politges, engranatges, visos 
sense fi, barres roscades, eixos, reductors per a motors); material de plàstic, 
com làmines de polietilè; perfils metàl·lics diversos (U, L, T, O) i de diferents 
mides; material variat de ferreteria (visos i cargols, femelles, volanderes, claus, 
fulles de serra diverses, barres de cola termo-fusible, paper de vidre, lubricants, 
etc). A les àrees d'Humanitats: els llibres d’algunes optatives o grups específics 
d'ús exclusiu dels alumnes i que no han de comprar; els dossiers; les 
fotocòpies de textos i activitats, el lloguer i l'adquisició de material audio-visual 
(DVD, CD...).  
 
 
Són només exemples d'una part del material fungible didàctic que repercuteix 
en una millor qualitat dels ensenyaments de les diverses àrees. 
 
 
Us desitgem un bon curs i esperem que els vostres fills i filles aprofitin al màxim 
els recursos que tots posem a la seva disposició. 
 


