
 

QUOTA DE DESPESES DE L’ESCOLA CURS 2019-20 

El pagament de la quota de despeses del centre es farà mitjançant el TPV ESCOLA, amb el 

vostre codi d’usuari i contrasenya personal (que el centre us facilitarà), al web: 

www.tpvescola.com/?eid=84 o mitjançant l’aplicació per mòbil o tableta TPV escola. Aquesta, 

la podeu aconseguir gratuïtament a l’App store o al Play store. 

La quota de despeses l’hauran de pagar tots els alumnes obligatòriament, i aquest curs serà la 

següent: 

Curs 2019-20 

Reutilització 

de llibres de 

text 

Despeses 

generals 

Previsió  

renovació 

espais 

Total a 

pagar 

Educació Infantil 0€ 85€ 25€ 110€ 

Educació Primària 0€ 95€ 25€ 120€ 

 

La quota es pagarà en dos terminis. El primer pagament es farà durant la primera quinzena de 

juliol i el segon durant la primera quinzena del mes de novembre. 

 

TERMINIS 

(1a quinzena) 

1r pagament 

 JULIOL 

2n pagament 

 NOVEMBRE 

Infantil 55€ 55€ 

 Primària 60€ 60€ 

 

La quota de despeses de l’escola inclou: 

- Material fungible (colors, gomes, llapis, fulls, pintures, cartolines...) 

- Fotocopiadora (manteniment + fotocòpies). 

- Bossa de roba que s’entregarà  a l’inici de l’escolaritat al centre. 

- Material pedagògic i material d’experimentació per l’alumnat d’infantil i primària. 

- Els llibres de consulta de tota l’escolaritat (de 1r a 6è de primària). 

- Agenda personal de l’alumne de primària (a partir de 3r). 

- Fotografia de final de curs (tapa d’àlbum 3r trimestre). 

- Comissions de manteniment. 

- Participació en el projecte de renovació per tal de poder renovant els espais i mobiliari 

de les aules. 

 

 

 

 

http://www.tpvescola.com/?eid=84


 

QUOTA DE L’AMPA 2019-20 

La quota de l’Ampa és de 30€ per família. El seu pagament es farà mitjançant el TPV 

escola.  

És molt important que les famílies us animeu a formar part de l’AMPA, ja que tot el 

que fa l’associació reverteix en l’escola i, en definitiva, ho acaba gaudint l’alumnat. 

 

Detallem algunes de les inversions i/o activitats que organitza i fa l’AMPA:   

- Millores en els espais de l'escola com posar parquet a algunes aules, mobiliari, 

millora del gimnàs, projecte de reforma del pati… 

- Compra de material didàctic, jocs, llibres... segons les necessitats de l’escola. 

- Festes i altres activitats. 

- Xerrades de temes d'interès comú. 

- Altres necessitats que sorgeixin a la comunitat educativa 

 


