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Benvolgudes famílies,  
 
A l’Institut L’Alzina estem intentant contribuir a l’estalvi de les famílies, reduint la compra de llibres en 
paper i apostant per solucions fiables i funcionals a llarg termini.  
 

Què cal pagar en el moment de la matrícula? 
 

● Quota de material (60€): es paga en el moment de la matrícula i està destinada a la 
reposició de material didàctic fungible i a la compra de material necessari per als projectes, 
aules de plàstica, laboratoris, taller de tecnologia… que es paga al moment de la matrícula hi 
ha d’altres pagaments que us explicarem a continuació. 

● Quota del lloguer dels armariets (35€): és opcional i dona dret al lloguer d’un armariet 
situat a l’interior de la classe i on el vostre fill/filla pot guardar el seu material escolar.  

 

 
Quins pagaments caldrà fer durant el curs?  
 

● Pagament de sortides del curs acadèmic: Al llarg del curs 18-19 hi ha previstes una sèrie 
de sortides, activitats i tallers per als vostres fills i filles. Us recordem que les activitats fora 
del centre formen part del currículum de l’alumne i per tant són avaluables. La quota és 
variable segons el curs escolar i us n’informarem al mes de juny.  

● Quota tecnològica: La quota tecnològica, va ser debatuda i aprovada per Consell Escolar i 
està destinada a la masterització de les tauletes i a la dotació de les aules amb l’equipament 
necessari per a la gestió d’aquestes eines. La quota tecnològica és de 60 euros a 1r, 2n i 3r 
d’ESO, i de 20 euros a 4t d’ESO. 

● Llicències digitals: Per tal de reduir despeses i adaptar-nos al món digital estem substituïnt 
progressivament els llibres en paper. Per això, en alguns cursos, enlloc de llibres cal comprar 
llicències digitals (l’Institut en gestiona l’adquisició i instal·lació, a uns preus més 
competitius).  

 
 

Com puc fer els pagaments?  
 

1. Domiciliació bancària: Per tal d’afavorir la planificació de despeses familiars i d’agilitzar 
l’activitat de gestió administrativa del centre, aquest curs us demanem que feu la domiciliació 
dels pagaments que aniran repartits al llarg de l’any.  És difícil de preveure un preu global (hi 
ha sortides que sorgeixen i es programen durant el curs) i per això us comuniquem que el 
preu orientatiu se us comunicarà al mes de juny. Es repartiran en tres cobraments, els dies 5 
de novembre, desembre i març. L’import de les quotes no serà superior a 70€. Si cal afegir 
sortides o fer reajustos en el preu total, s’aplicaran a la darrera remesa de rebuts (els 
corresponents al mes de març). Si esteu d’acord a domiciliar la gestió de pagaments, 
empleneu el document de domiciliació. En cas que sigueu beneficiaris del fons d’emergència 
social us recomanem que no domicilieu els pagaments, sinó que passeu per secretaria a fer 
els pagaments amb datàfon. El primer pagament és de 70€ (per a tots els cursos) i es 
cobrarà el dia 5 de novembre.  

2. Ingrés en compte/transferència 

3. En efectiu/targeta a secretaria (horari de 9-14) 

4. Gestió de pagaments personalitzada. Si us voleu acollir a d’altres modalitats de pagament, 
no feu la domiciliació i passeu per secretaria per parlar d’una gestió de pagaments 
personalitzada.  

 
Sereu puntualment informats per Tokapp dels canvis, si n’hi ha. 
 
 
Equip directiu.  
Barcelona, maig de 2018 

http://www.alzina.cat/tokapp-school/

