
                                                   

QUOTA DE DESPESES ESCOLARS CURS 2022-2023 
 

 

 L’Escola compra els llibres de text i materials necessaris i les famílies NO heu d’anar a comprar-los. 
 

 Material escolar: fulls, cartolines, fotocòpies, llapis, gomes, llapis de colors, maquinetes, plastidecors, 
retoladors, altres materials de papereria variats (cel·lofana, Pinotxo, làmines de dibuix, foam, etc), 
pintures, agendes, estoigs, llibres de text, llicències digitals, etc. 
 

 Activitats Complementàries: autocars, entrades per alumne, tramvia, bus, etc. El Pícnic es paga a part. 
 

 Quota AMPA: Co-gestió dels cobraments amb TPV escola i incidències, organització i gestió 
d’activitats extraescolars i serveis d’acollida; comunicació amb les famílies; comissions de treball en 
molts àmbits; participació a actes i celebracions de l’escola, inversions en material i activitats que 
reverteixen a l’alumnat, famílies i professorat, amb constant diàleg amb la direcció del centre; gestió i 
seguiment de subvencions municipals, beques individuals, etc.  
 

Petits 
Mitjans 
Grans  

P3* 
P4 
P5 
1r 
2n 
3r 
4t 
5è 
6è 

Quota anual Material Escolar  100€ 

Quota anual Activitats complementàries  85€ 

Quota de l’AMPA 25€ 

 Quota anual del curs  210€ 

 Mètode Pagament App: “TPV Escola” 

 La quota anual no inclou els imports de les colònies de P5, 2n, 4t i 6è 

 
6è realitzarà activitats al llarg del curs per recaptar fons i subvencionar-se part 
de les colònies (al juny). 

 

*Famílies de P3 i altres famílies noves a l’escola, us farem arribar pròximament les claus per 
accedir a l’App TPV Escola, aquells/es que heu autoritzat. 
 

 

QUOTA DE DESPESES DE COLÒNIES CURS 2022-2023 

CURS DATES LLOC IMPORT 1R PAGAMENT 2N PAGAMENT 

P5 27 i 28 d’octubre 
La Llobeta 
(Aiguafreda) 

87€  
Fins el 26 de 
setembre 47€ 

Fins el 21 
d’octubre 40€ 

2N i 4T 26, 27 i 28 d’octubre 
La Llobeta 
(Aiguafreda) 

127€  
Fins el 26 de 
setembre 67€ 

Fins el 21 
d’octubre 60€ 

6È 14, 15 i 16 de juny 
Càmping  Trillas 
(Tamarit) 

200€ 
Fins el 7 d’abril 
100€ 

Fins el 29 de 
maig 100€ 

Mètode Pagament per transferència bancària 
Concepte: NOM DE L’ALUMNE/A + COLÒNIES 

CAIXABANK:  
IBAN ES14 2100 0825 2602 0009 9356 



                                                   

QUOTA DE DESPESES DE PISCINA ESCOLAR AL CEM PARC DE LA 
CIUTADELLA CURS 2022-2023 

 

Curs 
1r 

Gratuïta. Subvencionada per l’Ajuntament amb el Programa 
“Ja nedo”. Tots els divendres de  9h a 10h. 

0 € 

6è 
Gratuïta. Subvencionada per l’Ajuntament amb el Programa 
“Ja nedo”. Només els divendres del 3r trimestre d’11h a 12h.  

0 € 

 
  

REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES 
CURS DATA 

P3 4 d’octubre 

P4 5 d’octubre 

P5 6 d’octubre  

1r 27 de setembre 

2n 28 de setembre 

3r 29 de setembre 

4t  20 de setembre   

5è 21 de setembre 

6è 22 de setembre  

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ 

 
- A les 16:45h a l’aula del vostre fill/a. 
- Totes les reunions són presencials. 
- Es gestionarà amb l’AMPA un servei d’acollida pels nens i nenes. 

 

 
 

Les famílies de P3 i altres famílies noves a l’escola, us farem arribar pròximament 
l’adreça electrònica del vostre fill/a, per accedir a Google Sites, Google Classroom, i 
trobades Meet, si és necessari. (Aquelles que heu autoritzat). 
 
Aquelles famílies que necessitin una atenció personalitzada per realitzar els pagaments 
(pagar en efectiu, fraccionar pagaments, etc), us heu de posar en contacte amb la 
Tamara Ruiz, secretària de l’escola, via correu electrònic: 
tamararuiz@escolaparcdelaciutadella.cat o l’Albert Ibáñez Fidalgo, director del centre, 
via correu electrònic: a8001601@xtec.cat 
 

 
 

Gràcies per la vostra atenció! 
 
La Direcció del centre 
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