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INFORMACIONS IMPORTANTS PEL CURS 20-

2020-2021 ( per infants de P4 a 6è)  

 
Els alumnes inicien les classes el dia 14 de setemb re 

 
• Els primers dies de setembre rebreu un vídeo explicatius sobre l’organització 

del curs. Posteriorment es farà una trobada virtual per conèixer el tutor/a i  
resoldre dubtes. 
 

GRUPS DIA  DE   LA TROBADA  VIRTUAL HORA 
P4 i  P5 Dilluns 7 de setembre 9:30h  
Tram 2 Dimarts 8 de setembre 9:30h 
Tram 3 Dimecres 9 de setembre 9:30h 
Tram 4 Dimecres 10 de setembre 9:30h 

 
• Quota de material, sortides i activitats d’especial istes al centre:  

La Quota de material és de 220€ tot i que aquest curs, per aquells infants 
que han cursat algun curs a l’escola,  es resten els 70€ de la part 
proporcional del 3r trimestre del curs passat.   

• Pels infants nous al centre cal fer l’ingrés de 220€.  
• Pels alumnes que el curs passat van cursar un curs a Camins cal fer 

l’ingrés de 150€.  
 
L’ingrés s’ha de fer: 

 
-Un únic pagament abans  del dia 7  setembre. 
-Dos pagaments de 75€ o 110€ cada un. El primer abans del dia de la reunió 
d'inici de curs el dia  7de setembre, i el segon abans del dia 1 de novembre. 
L'ingrés cal fer-lo a: 

 
LA CAIXA 

Núm. IBAN ES16- 2100-0377-1102-0029-8995 
 
*El comprovant (amb el nom i cognoms de l'infant i el grup classe) s'haurà d'entregar 
al tutor/a el dia 9 de setembre. 
 
 
IMPORTANT: Si alguna família necessita poder fer un pagament amb més terminis 
es pot posar en contacte amb la secretaria de l'equip directiu, la Marta Nicolau. 
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