Escola Can Besora

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Benvolgudes famílies,
Us informem que la quota del curs vinent 18-19 serà de 270€.
Aquesta quota inclou:
● Material fungible: tot el material necessari per a l’aprenentatge; folis, cartolines, colors,
retoladors, enganxalls, pintures, pinzells, tisores, cola, plastilines, gomets, guixos, material de
modelatge, enquadernacions, plastificacions....
● Material propi de l’alumne: material per fer ús durant tot el cicle (2 anys). Llibreta i carpeta
(CI), carpeta i estoig (CM i CS).
● Llibres: de text, de lectures, de coneixements, de consulta, de deures, de biblioteca,
audiovisuals, diccionaris, atles...
● Jocs i recursos didàctics relacionats amb els projectes de treball i les àrees: matemàtiques,
llengües (català, castellà, anglès), coneixements del medi, música, educació física,
psicomotricitat, joc simbòlic i equipaments per als espais a Ed. Infantil.
● Material informàtic i audiovisual, que substitueixen als llibres de text; ordinadors, portàtils,
pissarres digitals, iPad's, robòtica, fotocopiadora...
● Altres projectes per fer créixer l'escola: material de pati, biblioteca, laboratori, hort, tallers,
teatre...
● Excursions: Totes les sortides que es facin durant el curs i una subvenció de colònies.
● AMPA: Per la singularitat del Projecte del Centre (Comunitat d’aprenentatge) totes les
famílies formen part de l’AMPA, per la qual cosa no hi ha una quota específica d’AMPA, sinó
que està inclosa en la quota anual.

La pèrdua o mal ús del material per part de l’alumne, comportarà la compra per part de les
famílies del material malmès a la secretaria de l’escola.
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PAGAMENT DE LA QUOTA:
Aquest any s'ofereixen 3 modalitats de pagament:
● Pagament al caixer del Banc Sabadell (sense comissió)
● Pagament per transferència bancària (comissió acordada pel banc de l'usuari)
● Pagament a finestreta del Banc Sabadell (2€ de comissió, a càrrec de l'usuari)
Terminis de pagament (preu per alumne):
● Quota sencera 270€: del 1 al 20 de JULIOL o del 1 al 20 de SETEMBRE
● Quota fraccionada 90€ en 3 terminis: del 1 al 20 de JULIOL, SETEMBRE i NOVEMBRE
● Colònies (P5, 2n, 4t i 6è): s'informarà a inici de curs (import a concretar)

CAL INDICAR EL NOM, COGNOM I CURS DE L'ALUMNE I GUARDAR TOTS ELS
COMPROVANTS DEL BANC PER TAL DE JUSTIFICAR L'INGRÉS EN CAS NECESSARI.

PAGAMENT PER CAIXER:
● El pagament es realitzarà a qualsevol CAIXER de Banc Sabadell, mitjançant una targeta,
que pot ser de diferents entitats bancàries. No hi ha cap recàrrec per efectuar d'aquesta
manera el pagament.
● El codi que cal que porteu per accedir a la nostra escola és el següent: 001765
● Passos a seguir per efectuar el pagament:
1-Introduir la targeta de crèdit o dèbit i seleccionar l'opció PAGO A TERCEROS
(en el cas de ser de Banc Sabadell, seleccionar l'opció + OPERACIONES)
2-Indicar el codi 001765 i acceptar.
3-Seleccionar el concepte a pagar (exemple: quota sencera- quota partida- colònies)
4-Introduir informació addicional: indicar el curs, nom i cognoms de l'alumne
5-Imprimir el comprovant i guardar-lo.
PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA O FINESTRETA:
● Número de compte:ES38-0081-1926-1100-0102-8108 (CEIP CAN BESORA AMPA)
● Indicar nom i cognoms de l'alumne i curs
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