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INFORMACIÓ SOBRE QUOTES, LLIBRES I MATERIALS 
NOVETATS PER AL CURS 2014-15 
 
 
Aquesta circular és per informar-vos de les novetats relatives a la venda de llibres i 
pagament de les quotes del curs 2014-2015. És molt important conèixer el 
funcionament. 
 
 
QUINES SÓN LES QUOTES? 

 
 
Quota d’AMPA : 30€ 
Aquesta quota permet, en primer lloc ser membre, amb tots els drets, de l’Associació 
de mares i pares (AMPA) de l’escola Argentona. En segon lloc, comporta també que 
totes les famílies puguem ajudar a millorar la qualitat educativa de la nostra escola 
sent-ne corresponsables, al temps que permet a les famílies gaudir de tots els 
avantatges que ofereix tenir una AMPA: comprar equipament per l’escola, socialització 
de llibres, canguratge a les reunions d’aula, reduir el cost d’algunes activitats curriculars 
com poden ser la piscina que fan els nens/es a 1r o la ceràmica que realitzen quan 
arriben a cicle superior, descompte en la compra dels llibres, festes, extraescolars... 
 
Quota de material: 70€ 
Aquesta quota cal que la faci efectiva tot l’alumnat del centre.  
Serveix per cobrir despeses de tot tipus de material escolar que els alumnes fan servir 
al llarg del curs. És material per tots i per cadascun dels alumnes. L’escola Argentona, 
com a línia de centre, té socialitzat el material; això serveix per tenir sempre tot el 
material quan es necessita i per evitar diferències entre l’alumnat. 
 
Assegurança d’accidents: 3,5€ 
Aquesta quota no és obligatòria, però si que la creiem útil ja que cobreix: assistència 
sanitària mèdico-quirúrgica, despeses odontològiques i despeses òptiques, d’accidents 
que puguin tenir lloc en horari lectiu o mentre es realitza alguna activitat extraescolar de 
les que organitza l’AMPA.  
 
L’efecte de la pòlissa és l’1 de setembre de 2014, i finalitza el 1 de setembre de 2015. 
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Més informació a http://ampaescolaargentona.files.wordpress.com/2013/01/sc3adntesi-
dasseguranc3a7a-2012_13-gds.pdf 
 
Quota de Socialització de llibres:  
Com ja sabeu, la nostra escola és Escola Verda i tenim en marxa un projecte de 
reutilització de llibres i material didàctic. 
Participen en la socialització de llibres tot l’alumnat de cicle mig (3r i 4t) i cicle 
superior (5è i 6è), i té com a objectius racionalitzar els recursos, transmetre valors i 
garantir un important estalvi econòmic per a les famílies. 
 
Els llibres que es socialitzen són els llibres de text d’anglès i matemàtiques amb un cost 
aproximat de mercat de 60€. La quantia a pagar dependrà de si heu satisfet la quota 
d’AMPA o no.  

- Socis AMPA : 5€/ llibre 
- No socis AMPA: 15€/ llibre 

El que representa un estalvi de 50€ per els socis i de 30€ per els no socis. 
 
Cada alumne trobarà els llibres a l’aula al inici de curs i s’han de retornar a final de curs 
en BON ESTAT. En el cas que algun llibres es retorni malmès o n  es retorni, la família 
haurà d’abonar l’import corresponent. 
 
Aquest curs 2014-15 s’han de comprar els llibres d’anglès i matemàtiques que falten 
per el tercer grup de 3r, els llibres d’angles que falten per completar 5è i la totalitat dels 
llibres de matemàtiques de 5è que s’han de renovar per adequar-se a la LOMCE. 
També caldria renovar els llibres de matemàtiques de 6è, que ja han complert el seu 
cicle, però s’ha decidit deixar-ho per el curs vinent degut a que amb la implantació 
gradual de la LOMCE (aquest curs 2014-15 només afecta a 1r, 3r i 5è) no s’editen, 
aquest any, els nous temaris de 6è. 
 
Piscina: 
Aquesta quota cal que la faci efectiva tot l’alumnat de 1r. 
 Els alumnes de 1r dins de l’assignatura d’educació física es desplacen a la piscina de 
Cabrera i fan un curset de natació de 22 sessions , que son el mínim per garantir el 
nivell de flotació. Aquesta activitat compta amb el suport de l’ajuntament que cobreix el 
desplaçament de 14 sessions. L’import de la resta del cost d’aquesta activitat és 
aproximadament de 100€ per nen/a (si es manté el preu d’aquest curs). La quantia a 
pagar dependrà de si heu satisfet la quota d’AMPA o no.  
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- Socis AMPA : 50€ 
- No socis AMPA: 100€ 

 
Ceràmica: 
Els Aquesta quota la farà efectiva l’alumnat de cicle superior que no sigui soci de 
l’AMPA i li correspongui realitzar l’activitat. 
Els alumnes de cicle superior durant un trimestre de 5è ó 6è, dins l’assignatura de 
plàstica fan classes de ceràmica impartides per el museu del Càntir. Aquesta activitat 
es fa a totes les escoles d’Argentona i forma part del projecte educatiu municipal. Es 
per aquest motiu que l’Ajuntament es fa càrrec del 50% del cost d’aquesta activitat. 
L’import del 50% restant és aproximadament de 50€ per nen/a (si es manté el preu 
d’aquest curs). La quantia a pagar dependrà de si heu satisfet la quota d’AMPA o no.  

- Socis AMPA : 0€ 
- No socis AMPA: 50€ 

 
 
Informació bàsica: 
 

• Les  quotes són anuals: es paguen només 1 cop l’any. 
• El material escolar, la quota de socialització de llibres i l’assegurança es paguen 

per alumne. 
• La quota de material es pot fraccionar en dos terminis. 
• La quota d’AMPA és familiar. 

 
 
QUAN I COM HEM DE PAGAR LES QUOTES? 
 
Les quotes corresponents a piscina i ceràmica (aquesta última, únicament per el que 
no siguin socis de l’AMPA i si li correspon aquest curs fer l’activitat) es pagaran quan i 
com determini l’escola. 
 
Per la resta de quotes i amb la voluntat de facilitar les coses donem l’opció de fer el 
pagament en un o dos terminis. 
Si es fa un sol pagament s’haurà de fer efectiu en el 1r termini.  
Si s’opta per fer dos pagaments, en el primer termini s’haurà d’abonar: 1ra quota de 
material, quota de socialització, quota d’AMPA i assegurança d’accidents. 
 
1r Termini: Finals de juny- primers de juliol de 2014 
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Podeu fer el pagament del primer termini o de la totalitat de dues maneres: 
 
Procediment “A”: 

- Fer amb anterioritat un ingrés (pel mitjà que vulgueu: internet, transferència, 
ingrés en caixa...) per l’import que correspongui al nº de compte de l’AMPA de 
Catalunya Caixa 2013-0850-75-0200477614 

- Portar el full de càlcul d’import de quotes que s’adjunta i el comprovant del 
pagament i entregar-lo al tutor/a el dia de recollida d’informes. 

 
Procediment “B”: 

- Portar degudament emplenat el full adjunt d’autorització de domiciliació 
bancària. Aquesta domiciliació es faria efectiva a partir del 7 de juliol. 

- En el cas que el rebut sigui retornat es cobrarà un recàrrec de 2€. 
- Portar el full de càlcul d’import de quotes que s’adjunta i l’autorització de 

pagament i entregar-lo al tutor/a el dia de recollida d’informes. 
 
S’omplirà un full de càlcul d’import de quotes per família.  
 
2n Termini: Novembre de 2014 
El segon termini es farà efectiu segons la nova modalitat de pagament que implantarà 
l’escola i de la que rebrem informació properament. 
 
 
VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2014-15  
 
Enguany repetim la mateixa fórmula de gestió de venda de llibres , i ho fem a través de 
la distribuïdora Comercial Girona. 
L’escola facilitarà el llistat de llibres que els/les vostres fills/es hauran de fer servir el 
curs vinent. Totes les famílies podeu fer la comanda  i entregar-la al tutor/ a el dia de 
recollida d’informes. 
Les famílies associades a l’AMPA gaudiran d’un 15% de descompte en el preu de 
venda. Caldrà haver portat el comprovant de pagament de la quota d’AMPA o 
l’autorització de domiciliació al tutor/a el dia de la recollida d’informes. 
 
La venda de llibres, prèvia comanda, es farà al gimnàs de l’escola el 24 de juliol de 
10:30 a 13:30 hores en horari de matí i de 15 a 18 hores en horari de tarda.  
El pagament s’ha de fer en metàl.lic. 


