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Benvolguts, benvolgudes, 
 
Tal i com es va informar al moment d’obrir el període de sol·licituds per a realitzar 
activitats als Camps d’aprenentatge, el passat  curs el Departament d’Ensenyament va 
implantar  el pagament d’una quota per aquestes activitats d’ensenyament-aprenentatge 
(ORDRE ENS/188/2012). 
 
Pel que fa a les sortides aquesta quota és de 2€ per alumne/a. 
 
Per tal de fer efectiva la inscripció definitiva a l’activitat que teniu assignada, heu de 
seguir les següents indicacions: 
 
1. Omplir el Full d’inscripció definitiva (que se us fa arribar conjuntament amb 

aquest document). En aquest podreu trobar els aspectes relatius al pagament de la 
quota i que us copiem a continuació: 

 
 
 
 
 

Abonament del preu públic de les activitats d’ensenyament-aprenentatge 

 
 
Abans de l’inici de la sortida, haureu de realitzar el pagament del preu públic de les 
activitats d’ensenyament–aprenentatge de 2€ per alumne. 
 
S’aplicarà l’exempció d’aquest preu públic als alumnes amb un grau de disminució del 
33%, als membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial i a les 
víctimes d’actes terroristes, i una bonificació del 50% per als membres de família 
nombrosa de categoria general o monoparentals. 
 
Caldrà presentar la documentació acreditativa del pagament d’aquest preu públic a 
l’inici de l’activitat al CdA indicant el número de la sol·licitud i el nom i codi del centre 
educatiu. Atès que el preu públic és per alumne i dia, caldrà adjuntar el llistat dels 
alumnes assistents amb indicació de les excepcionalitats i/o bonificacions a tenir en 
compte. Caldrà presentar fotocòpia compulsada pel centre de la documentació 
acreditativa de cada cas. 
 
Per facilitar la gestió de les dades, serà convenient realitzar el pagament d’aquest 
preu públic quan estigui confirmat el nombre d’assistents. Des del CdA es lliurarà el 
rebut corresponent a nom del centre. 
 

 
 
Núm. de compte   2100 0874 46 0200317167 Titular del compte  Camp 
d’aprenentatge de Barcelona 
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2. Una setmana abans de l’activitat: enviar al Camp d’aprenentatge el llistat de 

l’alumnat que assistirà,  amb indicació de les excepcionalitats a tenir en compte (la 
documentació que les justifiqui cal portar-la el dia de la sortida). 

3. Tres dies abans de l’activitat: fer l’ingrés de l’import al num. de compte indicat. 
En cap cas es pot fer el pagament ni en efectiu ni en taló o xec. 

4. El dia de l’activitat: portar el Full d’inscripció definitiva degudament omplert 
(original), el llistat d’assistents definitiu (si hi ha hagut algun canvi respecte a 
l’anterior), els documents acreditatius de les exempcions i el justificant d’ingrés del 
pagament. 

5. Un cop confirmades totes les dades us enviarem el rebut corresponent. 
 
 
 
 
Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres! 
 
 
Salutacions cordials. 
 


