
 Curs 2019-2020  
 
Benvolgudes famílies, 
 
Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb tots i totes vosaltres. Aquesta situació que             
estem vivint s’ha allargat molt més del que totes haguéssim imaginat inicialment. Des de              
l’escola, volem continuar acompanyant-vos, com estem fent fins ara i alhora, estem            
treballant per cercar les millors maneres per a fer possible l’acollida presencial amb             
garanties per a tothom i amb les màximes condicions de seguretat, atenent l’especificitat             
de Barcelona ciutat i del nostre barri en particular.  
 
En tot cas, us volem informar que en la quota escolar del mes de juny mantindrem els                 
descomptes aplicats en els darrers dos mesos, independentment de l’atenció          
presencial que puguem acabar fent. 
 
En qualsevol cas, us recordem que l’activitat lectiva continuarà per a tot l’alumnat de              
forma telemàtica fins a final de curs.  
 
Per tant, els rebuts del mes de juny, es calcularan en funció dels següents paràmetres: 
 
1. L’aportació de 6,00 euros a la Fundació Joan Profitós (per a totes les etapes). 

 
2. Un descompte del 44,70% sobre la quota del mes de juny. Distribuït en 2 conceptes               

diferents a les etapes d’infantil i primària i en un únic concepte a l’etapa secundària. 
 

3. La facturació corresponent al menjador del mes de març de 2020 (entre el 02/03/2020 i               
el 13/03/2020). 
 

4. La facturació proporcional de les activitats extraescolars del mes de Març de 2020             
(entre el 02/03/2020 i el 13/03/2020). Per a tots els alumnes becats, el             
cobrament/abonament -segons el cas- al rebut d’escola ha estat calculat amb           
l’aplicatiu que ens ha proporcionat l’Ajuntament de Barcelona un cop modificat el            
reglament de la convocatòria pel qual, els alumnes becats, percebran el 75% de la              
beca inicialment concedida (i no el 100%) i, en funció dels imports pendents             
d’abonament per aquest concepte, a data 28/02/2020. 
 

5. La devolució, per compensació a la quota de juny, de les convivències no realitzades.              
En aquest sentit, si la quantitat a retornar resulta ser superior a la suma dels               
punts 2, 3 i 4 es farà una transferència bancària per la diferència fins a retornar                



l’import total abonat. Les quantitats a compensar amb caràcter general seran: 
 
5.1.  Pels alumnes de l’etapa infantil, 36,00 euros. (Colònies a Can Riera) 
5.2.  Pels alumnes de l’etapa primària, 90,00 euros. (Colònies a Pineta) 
5.3.  Pels alumnes de 2n de l’ESO, 125,00 euros. (Delta de l’Ebre) 
5.4. Aquelles famílies que hagin una quantitat diferent a l’esmentada rebran          

l’abonament de la quantitat corresponent als pagaments realitzats. 
5.5. Pel que fa a la devolució de la bestreta del viatge de fi de curs dels alumnes de 4t                   

ESO, encara s’està negociant la devolució dels imports abonats amb la línia aèria,             
la naviera i els establiments hotelers. Us mantindrem informats a mida que            
tinguem novetats al respecte. 

 
Si la quota de juny resulta inferior a les quantitats pendents de retornar a les               
famílies (Extraescolars -si és el cas- i Convivències), aquesta quantitat, serà           
retornada per transferència bancària sempre i quan no existeixin serveis/rebuts          
anteriors pendents de pagament. 
 
Us recordem que, amb data 1 de juny, a banda de la quota d'Escola que acabem de                 
detallar, rebreu també el càrrec corresponent a la socialització de llibres i material             
informàtic (8,00 euros/mes/família) aprovat al Consell Escolar celebrat el 13 de juny de             
2019. 
 
 
Moltes gràcies per la vostra confiança!  
 
 
 
Barcelona, a 26 de maig de 2020  

 

Equip Directiu. 
 


