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Infantil

Pagaments Escola Bisbat d’Ègara
1. Material
La quota de material de l’escola va destinada a les activitats programades per nivell com són
teatre, espectacles, recorreguts per la nostra ciutat, celebracions de festes, jornades culturals ...
i la quantitat de materials que seran utilitzats al llarg del curs com són materials de plàstica, els
fulls, la carpeta viatgera, i tot allò que necessitem per la tasca diària.

Pagaments AMPA Escola Bisbat d’Ègara
2. Ampa
L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre de la que formen part tots els pares, mares i
representants legals dels alumnes matriculats al centre.
Els objectius de l’AMPA són :
Col·laborar amb les activitats educatives del centre.
Realitzar activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals, dirigides als alumnes i
activitats formatives pels pares, proposant-les al Consell Escolar per a la seva aprovació.
- Donar suport i assistència a les mares, pares i tutors, membres de l’associació i, en general,
a tots els membres i als seus òrgans de govern i de participació (delegats, comissions, etc.)
en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills.
- Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió del centre.
Així mateix us comuniquem que aquesta quota és anual i obligatòria per a totes aquelles famílies
que volen gaudir de la socialització de llibres i/o de les activitats extraescolars.
-

1. Llibres i material didàctic
Des de la Comissió per a la Socialització de Llibres es gestiona un projecte iniciat l’any 2004.
Aquest projecte pretén:
 Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
 Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. Educar per al consum
racional i sostenible.
 Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per tota la comunitat
educativa: l’alumnat, les famílies i el professorat.
 Reduir la despesa del libres de text de les famílies i dotar de material la biblioteca i
mediateca de l’escola.

 Els dies per recollir material són: 6 i 7 de setembre, de 17 h. a 20 h.
 ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR ELS REBUTS DE PAGAMENT DE L’AMPA
I DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC.

Pagament Escola Bisbat d’Ègara curs 2017/18
1. Material
Quota de material de l’etapa d’infantil: 100€/ curs
Ingrés a BBVA:

ES 07- 0182-8315-40- 0201570103

Podeu optar per dos opcions de pagament, un sol pagament o fraccionat (opció A, opció B).
OPCIÓ A
Data límit: 15 de setembre de 2017
100 €
OPCIÓ B

1r termini: 15 de setembre de 2017
2n termini: 16 de febrer de 2018

60 €
40 €

És imprescindible retornar la còpia del pagament de material a la TUTORA del
vostre fill/filla a l’inici de curs (sigui fet pel banc o via Internet).

Pagaments AMPA Escola Bisbat d’Ègara curs 2017/18
2. Ampa
Quota familiar de l’AMPA: 35 €/curs
Ingrés a BBVA:

ES 39 – 0182-1786-15-0200028691

Data límit: 30 de juny de 2017

3. Llibres i material didàctic
Quota per alumne/a d’infantil: 33 €/curs
Ingrés a BBVA: ES 84 -0182 – 1786 – 18 – 0200022884
Podeu optar per dos opcions de pagament, un sol pagament o fraccionat (opció A, opció B).
OPCIÓ A

Data límit: 30 de juny de 2017

33 €

OPCIÓ B

1r termini: 30 de juny de 2017
2n termini: 31 d’agost de 2017

20 €
13 €

MOLT IMPORTANT A L’HORA DE FER ELS INGRESSOS
En el beneficiari i Concepte heu de posar el nom i cognoms i el curs
de l’alumne

