Escola Tiziana
Avinguda Ciutadella, 9
08391 Tiana
Tel. 93 465 54 64
Fax 93 465 49 64
escolatiziana@xtec.cat

PAGAMENT QUOTA ESCOLAR – CURS 2020-2021
CURS: P3
IMPORT TOTAL: 210 €
MATERIAL FUNGIBLE
El material fungible és aquell material que es consumeix amb l’ús que
se li dóna. Cada curs escolar, l’escola fa comandes regulars a diverses
distribuïdores per adquirir tot aquell material fungible necessari per a
garantir el bon desenvolupament de les activitats que es proposen als
infants. Quan parlem de material fungible ens referim a paper, colors,
pintures, gomets, coles, ceres, cartolines, plastilina, llapis, retoladors...
L’escola també ha d’adquirir regularment altres materials que, tot i no
ser fungibles, cal que siguin substituïts per a garantir el seu bon
funcionament: tisores, punxons, pelfes, pinzells, rodets...
El material didàctic completa altres recursos que la mestra o el mestre
combina per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat.

70 €

FOTOCÒPIES
Quan parlem de fotocòpies parlem de les còpies que es realitzen en
blanc/negre i color, el paper de diferents mides, el tòner i el
manteniment de la maquinària.

MATERIAL INFORMÀTIC
El material informàtic permet la renovació d’equipaments i l’adquisició
de maquinària nova.

25 €
10 €

SORTIDES ESCOLARS
Les sortides escolars són activitats curriculars que l’equip docent
selecciona per millorar i completar l’adquisició dels continguts treballats
a cada nivell.

QUOTA AMPA
Només cal fer un pagament d’aquesta quota per família.

65 €
40 €
210 €

Podeu fer el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte de La
Caixa ES30 2100 0183 10 0200346419 indicant en el concepte el nom i cognoms del
vostre fill/a.
Per les famílies que feu la transferència des de La Caixa, el codi d’entitat és el 0355326.
Us comuniquem que AQUEST PAGAMENT S’HAURÀ DE REALITZAR ENTRE EL 22 DE
JUNY DE 2020 I EL 20 DE SETEMBRE DE 2020.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament,
Junta AMPA i Equip Directiu
Tiana, 19 de juny de 2020

