Quotes i pagaments curs 2020-2021
Concepte

Preu

Material

46,70 € (famílies antigues)

(Infantil i Primària)

Quota anual per alumne/a
Es cobra des de l’escola
al mes de setembre.

70 € (famílies noves)

Assegurança obligatòria
(horari extraescolar)

4,50 €
Quota anual.

(Infantil i Primària)

L’AFA gira el rebut al juny (famílies
nouvingudes a l’octubre).

Fotocòpies

5,40 € (famílies antigues)

en color
(Infantil)

Observacions
Inclou TOT el material: colors,
retoladors, ceres, cartolines, fang,
plastilina, cola, gomets, fulls,
carpetes…)
És una assegurança obligatòria per
a tot l’alumnat del centre i cobreix
qualsevol caiguda o accident que
es produeixi en horari extraescolar.

8 € (famílies noves)
Quota anual.
Es cobra des de l’escola
al mes de setembre.
8 € (famílies noves)

Reutilització

5,40 € (famílies antigues)

de llibres i llicències digitals
(Primària)

Quota anual.
Es cobra des de l’escola
al mes de setembre.

Aquests diners cobreixen les
despeses de fotocòpies en color de
P3, P4 i P5.

Amb aquests diners fem el
manteniment dels llibres del projecte
de reutilització i comprem llicències
digitals de llibres.

85 € (famílies noves)
Sortides

58,35 € (famílies antigues)

(Infantil i Primària)

Quota anual.
Es cobra des de l’escola al mes
d’octubre.
El preu variarà depenent de la
casa i de les activitats
contractades.
Es farà una bestreta uns mesos
abans d’anar de colònies.

Colònies

Menjador

6,33 € (si és usuari o usuària fix/a).
La quota mensual varia segons els
dies lectius del mes.

(Infantil i Primària)

6,93 € (esporàdics)
Es cobra des de 7 i tria, l’empresa
del menjador.
40 €
Quota anual per família.

Quota sòcies i socis de l’AFA

Llibres

L’AFA gira el rebut al mes de juny
(famílies nouvingudes, a l’octubre).
Ser socis o sòcies de l’AFA és
voluntari.
El preu variarà depenent del curs.
Es cobren des de l’AFA al juliol
(domiciliats). Les famílies que no
tenen el pagament domiciliat, es
cobren al setembre.

El preu inclou els autocars, les
entrades al lloc de visita, els tallers
que es facin i acompanyants.

El preu inclou els autocars, l’estada,
els àpats, els acompanyants, els
tallers i les activitats que es facin.
La quota comprèn el menú diari,
assegurança obligatòria i monitoratge.
En cas de malaltia o no assistència es
descomptarà la part corresponent al
menjar des del 1r dia; a partir del 5è dia
es retornarà el 100% (sempre que s’avisi
a la coordinadora abans de les 10 h).

La quota permet tenir una
administrativa totes les tardes que
atén a les famílies i gestiona els
serveix que l’AFA ofereix: SAM, SAT,
extraescolar, venda de llibres…
Es pot consultar el llistat a la pàgina
web de l’escola
(www.escolafabra.cat), a l’apartat
“Documents”.

4€
Agenda
(3r, 4t, 5è i 6è)

Es cobra des de l’AFA al juliol
(domiciliats). Les famílies que no
tenen el pagament domiciliat, es
cobra al setembre.

L’agenda està vinculada a la
programació de valors del centre:
“El Bosc de Lem”.

