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Quota general 
 

Benvolguts/des, 
 
El pagament de la quota general (95€) dóna dret a l’alumant a participar en totes les activitats                 

que es realitzin al llarg del curs dins i fora del Centre, excepte les activitats que                
comportin pernoctació de més d’un dia. 

Aquesta quota general inclou: sortides, activitats dins del centre, agenda, material de taller,             
material de laboratori, material ViP, premis per activitats i d’altres anàlogues. Aquesta            
quota tan ajustada és possible gràcies a subvencions d’organismes i AMPA. 

El Consell Escolar decidirà com gestionar les quotes impagades i el retorn d’una part d’aquesta               
quota quan algun alumne hagi estat sancionat amb la no participació en alguna activitat. 

La direcció 

 
 
(Nota: en el cas dels alumnes de 3r i 4t amb el pagament d’aquesta quota queda inclosa l’assegurança escolar                   

obligatòria). 
 
Opcions de pagament (PRE): 
 

OPCIÓ 1. PAGAMENT A TERCERS: Introduïu una targeta o llibreta al caixer de La Caixa. Seguiu les                 

instruccions de pagament amb codi de barres. Apropeu el codi de barres al lector. Indiqueu el                

nom i cognoms de l’alumne/a i el curs, l’import a pagar i finalment confirmeu el pagament. 

 
OPCIÓ 2. LÍNIA OBERTA: (per famílies amb compte a La Caixa) Des de Línia Oberta de www.lacaixa.es. 

Cal anar a: “enviar nova transferència” al següent número de compte de La Caixa: 

IBAN: ES42 2100 1684 6302 0009 2113 

Apareix la pantalla de pagament a 3rs i llavors s’ha d’introduir el codi d’entitat: 0274363, l’import a pagar i 

finalment, el nom i cognoms de l’alumne i el curs. 

OPCIÓ 3. TRANSFERÈNCIA / TRASPÀS: Des de qualsevol banc podeu fer una transferència al següent 

número de compte de La Caixa: 

IBAN: ES42 2100 1684 6302 0009 2113 

Indiqueu les dades següents: nom i cognoms de l’alumne i el curs, l’ import a pagar. 
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