Socis de l’AFA
Quota Cole 1
(Inclou Material, totes les sortides i
piscina)
Convis
(Preu orientatiu, depèn de la durada i
l’estança)

26€/mes

3 quotes de 58€

Socis de l’AFA
Quota anual soci
(per familiar associat)
Quota mensual per alumne
(inclou 6a hora)2
Menjador usuaris fixos
(mínim 3 dies fixos / setmana)

20€ / any
(al Setembre)

Menjador usuaris esporàdics

7,80€ / dia

Menjador carmanyola fixos
(mínim 3 dies fixos / setmana)

2,90€ / dia

Menjador carmanyola esporàdics

3,50€ / dia

Acollida al matí fixos
(De 8:00 a 9:00)
Acollida al matí esporàdics
(De 8:00 a 9:00)

-

-

-

1.
2.

3.

23€ / mes
6,90€ / dia

20€ / mes
2€ / dia

Extraescolars3

Depèn de la activitat
(Es publicarà al Setembre)

Acollida de tarda esporàdics
(De 17:00 a 17:45)

3€ / dia

Pots participar en comissions, juntes i assembles. La nostra AFA és molt participativa i
té molt a dir en el dia a dia del nostre cole. Som escoltats, seràs escoltat.
Els teus fills tindran accés als serveis que ofereix l’AFA.
Podem pagar poc a poc les quotes més grans:
o Material escolar: 26€/mes de Setembre a Juny
o Convis: 3 pagaments de 60€ aproximadament (recorda que depèn del curs)
Els nostres fills es beneficiaran d’un equip docent més dedicat. Al gestionar nosaltres
tots els cobraments, alliberem al cole d’aquesta tasca per que es puguin dedicar al que
millor saben fer, educar.
Et pots fer una foto amb la Junta Directiva de l’AFA i si vols et signem la samarreta.

L’AFA gestiona el cobrament de la quota del cole dels seus associats. Els no associats ho hauran d’abonar directament i
no es podran beneficiar del fraccionament del pagament. (260€ al Setembre)
Tot i que la hora complementaria del migdia no és obligatòria, aquesta forma part del projecte educatiu de l’escola i és
molt recomanable participar en aquesta activitat, que és diferencial a la nostra escola i té un alt impacte a l’etapa
formativa dels infants. Si tens dubtes, consulta a al web de l’escola per que és tant important.
Els usuaris no associats tindran un recàrrec del 33% al preu d’aquestes activitats, a més, no podran fer us de cap altre
servei ofert per l’AFA tret del servei de menjador.

