
Castelldefels, 11 de juny de 2021

Benvolgudes famílies,

La Comissió Permanent del Consell Escolar , es informada de les quotes pel
curs 2021-2022,  el 9/06/2021 amb les següents condicions:

1. QUOTA GENERAL INFANTIL 165 €

20 € MATERIALS DELS PROJECTES, 50 € MATERIAL, 70 € QUOTA

TECNOLÒGICA, 25 € QUOTA AFA

2. QUOTA GENERAL PRIMÀRIA 220 €

100 € QUOTA TECNOLÒGICA

25 € MATERIALS DELS PROJECTES

70 € MATERIAL (Fungible, didàctic, especialitats, fotocòpies,

informàtic, web, plataforma educativa, agenda escolar, llibretes i

carpetes personalitzades….)

25 € QUOTA AFA

3. QUOTA GENERAL PRIMÀRIA PER CURSOS

TECNOLOGIA MATERIAL QUOTA AFA PROJECTES

PRIMER 100 € 70 € 25 € 25 €

SEGON 100 € 70 € 25 € 25 €

TERCER 100 € 70 € 25 € 25 €

QUART 100 € 70 € 25 € 25 €

CINQUÈ 100 € 70 € 25 € 25 €

SISÈ 100 € 70 € 25 € 25 €



4. METODOLOGIA I ÚS DE LA TECNOLOGIA

Igual que el darrer any continuem amb el projecte on:

- l’alumnat de quart, cinquè i sisè disposen d’un ipad individual;
- l’alumnat de primer, segon i tercer disposen d’un ipad per cada dos; i
- l’alumnat d’Infantil comparteixen un carro amb 25 ipads.

Tal com va quedar aprovat a la permanent del Consell Escolar del dia 9 de
juny , es continuarà cobrant la quota tecnològica per poder mantenir els
iPads, els accessoris i llicències necessàries, així com les apps educatives
adequades a cada nivell. Els ipads estaran presents en tots els cursos de
primària i educació infantil complementant el treball dels projectes, com a
eina de suport a l’aprenentatge.

L’escola, més enllà de la disponibilitat tècnica, entén la presència de la
tecnologia dins de l’aula com a una eina de suport i enriquiment del procés
d'ensenyament -aprenentatge.

Els professionals sabem que el millor aprenentatge es produeix quan s'ofereix
a cada estudiant un ensenyament personalitzat. Els nostres alumnes
utilitzaran productes Apple. Els Ipads ens permeten acostar el món real a
l’aula i, fins i tot, poder interactuar-hi; també ens ofereixen la possibilitat de
compartir el que sabem i el que hem après o bé de col·laborar amb altres per
aprendre plegats.

Creiem que són fonamentals com a eina de suport en la construcció de
coneixement i que poden ajudar als nostres alumnes en el seu procés
d’aprenentatge a l’escola.

5. CALENDARI I FORMA DE PAGAMENT

FINS EL 30/06/2021 FINS EL 13/09/2021

INFANTIL 85 € 80 €

PRIMÀRIA 110 € 110 €

L’ingrés s’haurà de fer al compte bancari del Banc Sabadell amb el IBAN
següent: ES71 0081 0012 1700 0179 9689. Al fer els pagaments cal indicar
el nom del nen o nena per a facilitar el seu control. Si alguna persona vol
pagar a l’escola també ho podrà fer. Aquest any cal entregar a la secretaria
de l’escola el comprovant dels pagaments o enviar una còpia al correu
electrònic: administracioafa@escolalluisvives.cat.

mailto:administracioafa@escolalluisvives.cat

