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Preparem el nou curs ! 
Juny de 2019 

Presentació 
 

En el present document us avancem la informació econòmica, de cara al curs 2019-2020, que us serà 
d’interès: 
 

 Els llibres i material dels alumnes pel curs 2019-2020 es reservaran via internet, durant el mes de 
juliol.  El pagament es farà via transferència o per TPV a la mateixa WEB. El descompte pels socis de 
l’AMPA seguirà essent del 7% (ja rebreu més informació del procediment).  

Igual que en altres anys, us seguim oferint la possibilitat de liquidar les quotes del curs escolar i de 
SONS en un sol pagament en efectiu (més informació a l’interior). 

 

Bon curs 2019-2020! 
 

 
 

Les QUOTES FIXES per a l’activitat docent pel curs 2019-2020 seran:  
 

 
Infantil Primària ESO 

Cost plaça escolar 0 € 0 € 0 € 

Quota complementària 68,60 € 68,60 € 45,00 € 

Material i reprografia 10,40 € 10,30 € 8,10 € 

Serveis 4,00 € 6,10 € 32,50 € 

TOTAL REBUT ......... 83,00 € 85,00 € 85,60 € 
 

 

 Imports mensuals (de setembre a juny).  

 Quota complementària resta pendent d’aprovació per part del Dept. d’ensenyament. 

 Pagament per rebut domiciliat, el dia 2 de cada mes.  

 Oferim la possibilitat de fer un sol pagament anual, amb una bonificació del 3% en un val per la 
compra de roba de l’escola. Cal sol·licitar-ho al mail info@elcimvilanova.cat i fer el pagament 
abans del 19 de juliol a administració (plaça dels Cotxes, 3). 

 
 

Quotes ordinàries 
 

mailto:info@elcimvilanova.cat
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NOTA: l’impagament de les quotes implica no poder gaudir dels serveis complementaris del centre fins a fer-les efectives. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seguim oferint propostes alternatives i de qualitat de cara al curs 2019-2020, amb classes individuals, tallers 
grupals i classes per a adults. 
 
Lloc: Escola El Cim – Rambla Principal, 101 
 

Dates del curs:  
 

Inici de curs: 01/10/2019      -       Final de curs: 05/06/2020 
 

 

Nivells i horaris:  
 

SENSIBILITZACIÓ-P4 Dilluns 17:00 a 17:45 h 

SENSIBILITZACIÓ-P5 Dimarts 17:00 a 17:45 h 

INSTRUMENT A convenir 

30, 45 o 60 minuts de classe individual 
(guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, 
piano, violí, viola, flauta de bec, flauta travessera, 

trombó, clarinet, cant,) x 1 dia setm. 

COMBO d’instruments A convenir 60 minuts de classe de grup x 1 dia setm. 

CANT CORAL  Dimecres  60 minuts de classe de grup x 1 dia setm. 
 

El període de matriculació per al curs 2019-2020, ha començat el 3 de juny i romandrà obert mentre quedin 

places lliures. 

 Es paga el mes de... Import 

Assegurança 
complementària 

Setembre’19 6,20€ 

Excursions 
Novembre’19 

Gener’20 
Juny’20 

30€  
30€ 

(segons nivell) 

Paga i senyal colònies 

Octubre’19 50€ - PRIMÀRIA (5è) 

Desembre’19 

40€ - INFANTIL (P3 a P5) 
50€ - PRIMÀRIA (1r a 4rt) 

60€ - PRIMÀRIA (6è) 
60€ - ESO (1r i 2n) 

Import a confirmar – ESO (3r i 4rt) 

Quotes puntuals 
 

Taller de Música SONS 
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(*) Descomptes-5% germans a l’activitat / -5% família nombrosa(descomptes no acumulables)/ -2% 2a activitat 
(**) Si es paga el curs sencer en efectiu en el moment de fer la inscripció-5% addicional 

 

 
NOTA: l’escola es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar les activitats si el nombre d’inscrits no fos suficient 

 
 
 
 
 
 

  Imports i descomptes Inscripció i dates 

Venda de llibres 
Venda de llibres de text (en 
paper i en format digital) i 

material escolar 

 
Import segons nivell. 

 
Socis AMPA: descompte del 7% 

en llibres en paper 
  

Reserva i compra durant el mes 
de juliol a la WEB, entrega dels 

llibres a l’aula el dia de la reunió 
de pares d’inici de curs. 

Venda  
de roba 

Xandalls, samarretes, 
pantalons curts, bates 

Segons talla i model 

A la Rambla els dimarts de 16:30h 
a 17:30h  

https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-
bates/ 

(també els dies de reunió  
d’inici de curs) 

Preguarda 
Acompanyament de 8 a 9h del 

matí 

 
1,60€ x mitja hora 

 
Descompte del 20% 

per setmana completa 
 

A la secretaria de la Rambla 
 

https://www.elcimvilanova.cat/preguarda/ 

Temps del 
migdia 

Servei de menjador i lleure 
de 13 a 15h a la Rambla 

 
9,35 € x dia 

8,35 € alumnes fixos 
 

A la secretaria de la Rambla o de 
la plaça dels Cotxes 

https://www.elcimvilanova.cat/menjador/ 

Taller de música  
Sons 

(*)(**) 

Sensibilització (P4 i P5) 
1 dia x setmana – 45 min x dia 

 
Instrument 
1 dia x setmana (30 min)  
1 dia x setmana (45 min)  
1 dia x setmana (60 min)  
 
 

Combo d’instruments 
1 dia x setmana (60 min)  
 

Cant Coral (grup) 
1 dia x setmana (60 min)  

 

204,00 € x curs (25,50€ x mes) 
 
 
 
444,00 € x curs (55,50 € x mes) 
656,00 € x curs (82,00 € x mes) 
864,00 € x curs (108,00 € x mes) 
 
 

416,00 € x curs (52,00 € x mes) 
 

 

248,00€ x curs (31,00 € x mes) 

Activitat realitzada a la  
Rambla Principal 

 
 
 

Matrícula: a la web de l’Escola a 
partir del 3 de juny 

 
Import matrícula: 24€ 

 
 

https://www.elcimvilanova.cat/sons/ 

Casalet   
i 

Casal d’estiu (*) 

Activitats educatives i de lleure  
Casalet: les tardes del 8 al 19 
de juny (jornada continuada)  
Casal: de final de curs a final de 
juliol 

 
Segons durada i activitat 

 

A la web de l’Escola a partir de 
maig 2020 

https://www.elcimvilanova.cat/casalet-de-
juny/ 

https://www.elcimvilanova.cat/casal-
destiu/ 

Serveis d’inscripció voluntària 

https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/
https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/
https://www.elcimvilanova.cat/preguarda/
https://www.elcimvilanova.cat/menjador/
https://www.elcimvilanova.cat/sons/
https://www.elcimvilanova.cat/casalet-de-juny/
https://www.elcimvilanova.cat/casalet-de-juny/
https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/
https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/
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Creat al maig de 2013, el programa de mecenatge TOTSxTOTS segueix donant resposta a la desigualtat 

social que pateixen els nostres alumnes.  

Serveix per vehicular les aportacions dels donants cap a les necessitats dels membres 
més sensibles de la nostra comunitat (els infants). L’escola fa de vincle entre els 
recursos del donant i les necessitats que es detecten en el beneficiari.  

Els BENEFICIARIS són dictaminats per Serveis Socials i/o l’EAP i gaudeixen dels serveis. 
Els DONANTS aporten voluntàriament i de forma anònima els imports dels serveis.  

Segons la normativa fiscal vigent, l’aportació té dret a deduccions en l’IRPF i l’Impost de Societats.   

Aquest curs les necessitats que ha cobert el programa han estat 
de menjador, llibres i algún ordinador. 

En qualsevol moment es pot començar a ser donant,  
fixant una aportació  fixa (mensual, anual...) o 
fent aportacions esporàdiques. Teniula informació dels passats 
anys i l’imprès de col·laboració a la nostra web 
(https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/) 

 

 

 

 
Ens  adrecem a vosaltres per fer-vos coneixedors de les principals actuacions que 
l´AMPA EL CIM desenvolupa durant el curs escolar. 

L´Associació de Mares i Pares d´Alumnes de l´Escola El Cim fomenta el paper de 
les famílies en la comunitat educativa, i ho fa de diferents maneres: participa del 
Consell Escolar del centre, proposa activitats extraescolars esportives i artístiques 
, organitza xerrades formatives, recolza els alumnes de la ESO per poder finançar 
el viatge de fi de curs, viu les festes populars com el Nadal i el Carnaval de manera activa i participativa. Aquest curs 
hem continuat “Els dissabtes de l’AMPA”, fent activitats per tota la família un cop al mes. 

També en la mesura de les nostres possibilitats ajudem al centre en aquelles inversions per material o bé per 
acondicionar espais, en concret aquest any hem acordat invertir en el pati de la ESO i en la biblioteca d’Infantil i 
Primària.  

La quota anual pel curs 2019-2020 serà de 45 euros per família (no per alumne), mantenint el mateix preu dels 
darrers anys i es facturarà durant el mes de juliol.  Aquest ingrés ens permet  dur a terme tota la feina descrita 
anteriorment, us animem a formar-ne  part. Recordeu que tots els socis gaudim de descomptes en la compra de 
llibres a l´escola. 

El cost de les diferents extraescolars està molt ajustat, aquest any mantenim els 5 € de descompte per pre-inscripció 
(fins el 22 de juny), així com un 5% de descompte per a les famílies amb més d’un fill inscrit en alguna activitat, i un 
10% per famílies nombroses o monoparentals. Teniu tota la informació relativa a les extraescolars,  horaris, novetats, 
preus… a la web de l´escola.  

Podeu contactar amb nosaltres durant tot l´any a ampa@elcimvilanova.cat. Estarem encantats de resoldre dubtes i 
rebre les vostres idees per millorar! 

 Moltes gràcies i bon estiu!  

Programa de solidaritat TOTSxTOTS 

https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/
mailto:ampa@elcimvilanova.cat

