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Benvolgudes famílies,
Enguany us fem arribar la informació relativa al pagament de la quota de
materials i serveis en un format diferent, separat de la resta d’informació
d’estiu. En aquest document trobareu tota la informació necessària per
poder dur a terme el pagament dels materials i serveis, curs per curs. Us
demanem que la llegiu amb atenció.
Si teniu dubtes adreceu-vos al correu material@jverdaguer.com.
Aclariments:
1) Tal i com us vam anunciar, aplicarem un descompte en la quota de
material per compensar els materials i serveis no utilitzats durant el
tercer trimestre del curs 2019-2020.
2) Per evitar aglomeracions innecessàries, prioritzem la gestió a
distància (a través del correu electrònic). Caldrà que abans de l’1
de setembre envieu el comprovant de la transferència al correu
material@jverdaguer.com indicant a l’assumpte el nom i cognoms
de l’alumne i el curs. Només qui tingui dificultats per enviar un
correu electrònic, pot enviar la imatge del comprovant de la
transferència al whatsapp 612531815.
3) Si algú, de manera extraordinària, necessita ser atès
presencialment, cal que truqui al 612531815 i demani cita prèvia a
l’Esther Pla, administrativa de l’AMPA a partir del 24 d’agost del
2020. L’Esther donarà cita per als dies 2, 3 i 4 de setembre.
4) Una vegada haguem comprovat els pagaments, els docents
lliuraran als alumnes el material el primer dia de classe, el 14 de
setembre.
5) Per comprar l’equipament d’educació física cal demanar cita prèvia
al 612531815.
6) Ara mateix per al curs 2020-2021 no preveiem l’activitat de piscina
escolar ni teatres ni ioga, per la qual cosa no us demanem que
pagueu res per aquests conceptes. En cas de poder dur a terme
aquestes activitats, ja us ho faríem saber i aleshores hauríeu
d’abonar l’import com feu habitualment amb les sortides escolars.
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Desglossament econòmic de la quota d’educació infantil
P3

CONCEPTE
Quota material

125,00

P4

P5

125,00 (quota)
- 28,00 (descompte)
97,00

125,00 (quota)
-36,00 (descompte)
89,00

16,35

16,35

1,55

1,95

59,00

59,00

59,00

19,00

19,00

19,00

TOTAL REBUT PRIMER FILL

201,90

174,30

164,35

TOTAL REBUT SEGON FILL

161,90

134,30

124,35

TOTAL REBUT DEL TERCER O MÉS
FILLS (el tercer o més fills ja no paguen
la quota d’AMPA)

142,90

115,30

105,35

Serveis als alumnes i famílies
Carpetes i arxivadors
Quota AMPA
El primer fill té una quota de 59 €,
El segon 19 € i el tercer o més no paguen.

1r
FILL
2n
FILL

Devolució de conceptes cobrats a P3 del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de P4 del curs 20-21
Concepte

Quantitat cobrada
el 2019-2020

Quota material

125 €

Obres de teatre

21 €

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
21 €
7€
28 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r
trimestre
Abonem 1 obra de teatre

Devolució de conceptes cobrats a P4 del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de P5 del curs 20-21
Concepte

Quantitat cobrada
el 2019-2020

Quota material

125 €

Piscina
Obres de teatre

28 €
21 €

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
21 €
8€
7€
36 €
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Comentari

Abonem la meitat del 3r
trimestre
Abonem els 8 dies no realitzats
Abonem 1 obra de teatre

16,35

Desglossament de la quota d’educació primària
CONCEPTE

1r
115,00 (quota)
-37,00 (descompte)
78,00

Quota material

2n
115,00
- 37,50
77,50

3r
115,00
- 34,50
77,50

Agenda escolar
Impuls lectura Ta-tum
Llibres en paper, digitalitzats
o quaderns: Matepràctic
Serveis als alumnes i famílies
Estris d’ús individual (vegeu
relació més avall).
Quota AMPA
1r FILL
El primer fill té una quota de
59 €,
el segon 19 € i el tercer o més
no paguen.
2n FILL
Taller de Speaking
TOTAL REBUT PRIMER
FILL
TOTAL REBUT SEGON
FILL
TOTAL REBUT DEL
TERCER O MÉS FILLS (el
tercer o més fills ja no
paguen la quota d’AMPA)

4t
5è
6è
125,00
125,00
125,00
- 41,50
- 27,50
- 27,50
83,50
97,50
97,50
3,50
3,50
3,50
24,95

24,95

24,95

12,15

4,05

12,15

16,35

16,35

16,35

16,35

16,35

16,35

9,15

10,25

12,05

33,55

12,55

12,55

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

8,00

8,00

16,00

174,65

167,15

177,05

228,85

221,85

229,85

134,65

127,15

137,05

188,85

181,85

189,85

115,65

108,15

118,05

169,85

162,85

170,85

1r DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a P5 del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 1r del curs 20-21
Concepte

Quantitat cobrada
el 2019-2020

Quota material

125€

Piscina
Obres de teatre

27 €
21 €

Total

Quantitat que
abonem en forma de
rebaixa de la quota
de material
21€
9€
7€
37 €
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Comentari

Abonem la meitat del 3r
trimestre
Abonem els 9 dies no realitzats
Abonem 1 obra de teatre

2n DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 1r del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 2n del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material
Piscina
Obres de teatre
Ioga

115€
30 €
21€
6€

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
19 €
10 €
7€
1,5€
37,5 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre
Abonem els 10 dies no realitzats
Abonem 1 obra de teatre
Abonem les sessions no realitzades

3r DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 2n del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 3r del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material
Piscina
Obres de teatre
Ioga

115 €
26 €
21€
6€

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
19€
7€
7€
1,5 €
34,5 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre
Abonem els 9 dies no realitzats
Abonem 1 obra de teatre
Abonem les sessions no realitzades

4t DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 3r del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 4t del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quantitat que
Comentari
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
Quota material
115 €
19 €
Abonem la meitat del 3r trimestre
Piscina
26 €
7€
Abonem els 9 dies no realitzats
Obres de teatre
21 €
14 €
Abonem 2 obres de teatre
Ioga
6€
1,5 €
Abonem les sessions no realitzades
41,5 €
Total
Nota: les famílies que van ingressar 20 € per anar a la sortida del CRAM (centre recuperació d’animals
marins) tindran un descompte addicional de 20 €.
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5è DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 4t del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 5è del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quantitat que
Comentari
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
Quota material
115 €
19 €
Abonem la meitat del 3r trimestre
Obres de teatre
21 €
7€
Abonem 1 obra de teatre
Ioga
6€
1,5 €
Abonem les sessions no realitzades
27,5 €
Total
Nota: les famílies que van ingressar 13 € per anar a la sortida del Museu de les Il·lusions tindran un
descompte addicional de 13 €.

6è DE PRIMÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 5è del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 6è del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material
Obres de teatre
Ioga

125 €
21 €
6€

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
19 €
7€
1,5 €
27,5 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre
Abonem 1 obra de teatre
Abonem les sessions no realitzades

Explicació del programa Ta-tum, d’impuls a la lectura (4t, 5è i 6è)
Ta-tum és una plataforma educativa gamificada digital on el joc i la lectura
s’uneixen. I tot per impulsar el gust per la lectura entre els nens i nenes.
Concretament, els infants i les famílies tindreu accés a la plataforma
digital, integrada per una extensa biblioteca d’obres infantils i juvenils i
propostes d’activitats al voltant de la lectura. A més a més, cada infant
rebrà tres llibres en paper, que seran de la seva propietat. Per a més
informació, vegeu: https://ta-tum.com/#welcome
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Material desglossat per a 1r de PRIMÀRIA





Quadern de matemàtiques. Matepràctic 1 CAT. 9788421858349. Ed. Casals
Quadern de matemàtiques. Matepràctic 2CAT. 9788421858356. Ed. Casals
Quadern de matemàtiques. Matepràctic 3 CAT. 9788421858363. Ed. Casals
Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis i 1 maquineta.

Material desglossat per a 2n de PRIMÀRIA



Quadern de matemàtiques .Matepràctic 6 CAT. 9788421858394. Ed. Casals
Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis, 1 maquineta i 1 regle.

Material desglossat per a 3r de PRIMÀRIA







Quadern de Matemàtiques .Matepràctic 7 CAT. 9788421858400. Ed. Casals.
Quadern de Matemàtiques .Matepràctic 8 CAT. 9788421858417. Ed.Casals.
Quadern de Matemàtiques .Matepràctic 9 CAT. 9788421858424. Ed.Casals
Classificador foli ABACUS 12 SEPARADORS
Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis, 1 maquineta, 1 regle i 2
bolígrafs.

Material desglossat per a 4t de PRIMÀRIA










Calculadora
2 Quaderns espiral 100 fulls
Llibreta 50 fulls en blanc sense ratlles
Auriculars
Arxivador Foli 2 anelles 40 mm plantat
Carpeta classificadora 8 departaments
Agenda
Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis, 1 maquineta, 1 regle, 4
bolígrafs, 1 barra de cola i tisores.
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Material desglossat per a 5è de PRIMÀRIA


Agenda



Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis, 1 maquineta, 1 regle, 4
bolígrafs, 1 barra de cola i tisores.

Material desglossat per a 6è de PRIMÀRIA


Agenda



Estoig amb 12 colors de fusta, 10 retoladors, 1 goma, 1 llapis, 1 maquineta, 1 regle, 4
bolígrafs, 1 barra de cola i tisores.

Desglossament econòmic de la quota d’ESO
CONCEPTE

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO

135,00
- 15,00
120,00

135,00
- 21,50
113,50

135,00
- 55,50
79,50

****

95,00 (quota)
-27,50 (descompte)
67,50

Quota de material
Llibres en paper, digitalitzats i
quaderns. De caràcter individual

**
30,00

***
36,00
25,00

Material Itineraris
5,00

Material fungible de laboratori

5,00

5,00

4,00

Natació escolar (piscina)
Material fungible de tecnologia
Dossiers d'anglès i/o català

5,00

5,00

10,00

5,00

16,35 16,35

5,00

16,35

16,35

Serveis als alumnes i famílies
Estris i Llibretes
Quota AMPA

1r FILL

El primer fill té una quota de 59.
El segon 19 i el tercer o més no
paguen.

2n FILL

25,00

2,80

11,25

7,90

59,00

59,00

59,00

59,00

19,00

19,00

19,00

19,00

8,00

Jornades esportives

1,12

1,12

Assegurança escolar

TOTAL REBUT PRIMER FILL
TOTAL REBUT SEGON FILL
TOTAL REBUT DEL TERCER O
MÉS FILLS (el tercer o més fills ja
no paguen la quota d’AMPA)
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187,85

247,15

255,22

188,87

147,85

207,15

215,22

148,87

128,85

188,15

196,22

129,87

SECUNDÀRIA
Nota: Als alumnes que durant el curs 2019-2020 van utilitzar una clau per
a l’armari dels chromebooks i no l’han retornat al centre (i tampoc no han
abonat els 20 €) se’ls carrega aquesta quantitat al rebut d’estiu.

1r DE SECUNDÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 6è del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 1r d’ESO del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material
Obres de teatre
Ioga

125 €
21 €
6€

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
19 €
7€
1,5 €
27,5 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre
Abonem 1 obra de teatre
Abonem les sessions no realitzades

2n DE SECUNDÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 1r del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 2n d’ESO del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material

90 €

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
15 €
15 €

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre

3r DE SECUNDÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 2n del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 3r d’ESO del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el 20192020

Quota material

130 €

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
21,50 €
21,50 €
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Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre

Nota: les famílies que van ingressar 150 € per anar a Alemanya (intercanvi) tindran un descompte
addicional de 150 € perquè de moment hem hagut de suspendre el viatge (fins a nou avís) a causa de
la decisió de les autoritats alemanyes de suspendre excursions i viatges.

4t DE SECUNDÀRIA
Devolució de conceptes cobrats a 3r del curs 19-20 que repercuteixen en
un descompte de la quota de material de 4t d’ESO del curs 20-21
Concepte

Quantitat
cobrada el
2019-2020

Quota material
Obres de teatre
Jornades esportives

130 €
26 €
8€

Total

Quantitat que
abonem en forma
de rebaixa de la
quota de material
21,50€
26 €
8€
55,50€

Comentari

Abonem la meitat del 3r trimestre
Abonem l’obra de teatre
Abonem les Jornades esportives

INFORMACIÓ COST DELS PROJECTES i QUOTES DE MATERIAL D’ESO
*** 3r ESO: projectes
* 1r ESO: projectes
Projecte Infobits: El perquè de tot plegat. 1.1
Projecte. Quin és el meu paisatge preferit
Projecte. I si moren els ximpanzès?
Projecte Infobits: El perquè de tot plegat. 1.2

Projecte Com arribar a final de mes?
Projecte I tu què dones?
Projecte . I si la cigonya s’equivoca?
Projecte . Què és aquesat potinga?
Projecte Infobits: El perquè de tot plegat. 3.1

Projecte. D’on venim?

Projecte. Com hem transformat el món?
** 2n ESO: projectes

****

Projecte . Com sobreviure a Mart?

La quota de 1r d’ESO és més baixa per compensar

Projecte Com serà el futur?

la compra del Chromebook. El centre fa un esforç

Projecte. Qui va matar l’assasí de l’aranya?

per rebaixar el preu dels projectes.

Projecte Infobits: El perquè de tot plegat. 2.1
Projecte Infobits: El perquè de tot plegat. 2.2

Material desglossat per a primer d’ESO
CATALÀ

Dossier elaborat pel centre

CASTELLÀ

1 llibreta de 50 fulls quadriculats de grapes (color vermell).

ANGLÈS

1 llibreta de 50 fulls blancs de grapes.(color groc).
Dossier elaborat pel centre (per a tota l’ESO).

MATEMÀTIQUES

1 llibreta de 50 fulls quadriculats de grapes. (color lila). Si la llibreta s’acaba abans
de finalitzar el curs, caldrà comprar-ne una de nova a la secretaria del centre.
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ED. VISUAL I PL.

Compàs amb adaptador.
Joc de regles (regle de 30 cm, transportador d’anglès de 15 cm, escaire i cartabó)
Estilògrafs calibrats 0,2 - 0,4 - 0,8 color negre.
Cal portar de casa pinzell pel de bou n.. 10 o 12

PROJECTES

EDUCACIÓ FÍSICA

1 llibreta de 100 fulls blancs de grapes(color verd).
Cal portar el xandall de l’escola. En el cas que no es tingui o no es pugui aprofitar el
del curs passat, cal comprar-lo a secretaria.

TUTORIA

Llibreta A5 de grapes 50 fulls blancs (colors variats).

Material desglossat per a segon d’ESO
CATALÀ

Dossier elaborat pel centre

CASTELLÀ

1 llibreta de 50 fulls quadriculats de grapes (color verd).
Continuarem utilitzant la llibreta del curs passat. Si la llibreta la teniu

ANGLÈS

esgotada o perduda, caldrà comprar-la a la sala de l’ampa.
Continuem utilitzant el dossier que es va comprar a 1r d’ESO.

MATEMÀTIQUES

1 llibreta de 50 fulls de grapes. (color taronja). Si la llibreta s’acaba abans de
finalitzar el curs, caldrà comprar-ne una de nova a la secretaria del centre.
Continuem utilitzant el joc de regles comprats, el compàs a 1r d’ESO.

ED. VISUAL I PL.

Estilògrafs calibrats 0,2 - 0,4 -0,8 color negre.
Cal portar de casa pinzell de pel de bou n.. 10 o 12

EDUCACIÓ FÍSICA

Cal portar el xandall de l’escola. En el cas que no es tingui o no es pugui
aprofitar el del curs passat, cal comprar-lo a secretaria.

TUTORIA

Continuem utilitzant la llibreta A5 de grapes 50 fulls blancs (colors variats)
que es va comprar a 1r d’ESO.

Material desglossat per a tercer d’ESO
CATALÀ

El docent proporcionarà els fulls blancs i fotocopies necessaries i quatre
fundes de plàstic per posar-hi els fulls.

CASTELLÀ

ANGLÈS

MATEMÀTIQUES

1 llibreta de 100 fulls blancs de grapes (color taronja).

Continuarem utilitzant la llibreta del curs passat. Si la llibreta la teniu
esgotada o perduda, caldrà comprar-la a la sala de l’ampa.
Continuem utilitzant el dossier que es va comprar a 1r d’ESO
1 llibreta de 50 fulls de grapes. (color lila). Si la llibreta s’acaba abans de
finalitzar el curs, caldrà comprar-ne una de nova a la secretaria del centre.

ED. VISUAL I PL.

Continuem utilitzant el compàs i el joc de regles comprats a 1r d’ESO.
Estilògrafs calibrats 0,2 - 0,4 -0,8 color negre.
Cal portar de casa un pinzell de pell de bou d’aquarel·la del nº12
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EDUCACIÓ FÍSICA

Cal portar el xandall de l’escola. En el cas que no es tingui o no es pugui
aprofitar el del curs passat, cal comprar-lo a secretaria.
Inscripció als Jocs Esportius (8,00€)

Material desglossat per a quart d’ESO
CATALÀ

El docent proporcionarà els fulls blancs i fotocopies necessaries i quatre
fundes de plàstic per posar-hi els fulls.

CASTELLÀ

El docent proporcionarà els fulls blancs i fotocopies necessaries i quatre
fundes de plàstic per posar-hi els fulls.

ANGLÈS

MATEMÀTIQUES

Continuarem utilitzant la llibreta del curs passat. Si la llibreta la teniu
esgotada o perduda, caldrà comprar-la a la sala de l’ampa.
Continuem utilitzant el dossier que es va comprar a 1r d’ESO
1 llibreta de 50 fulls de grapes. (color verd). Si la llibreta s’acaba abans de
finalitzar el curs, caldrà comprar-ne una de nova a la secretaria del centre.

SOCIALS
EDUCACIÓ FÍSICA

Una carpeta d’anelles amb 10 fundes de plàstic i 100 fulls quadriculats.
Cal portar el xandall de l’escola. En el cas que no es tingui o no es pugui
aprofitar el del curs passat, cal comprar-lo a secretaria.

Material per l’alumnat que faci la matèria específica de quart:
ED. VISUAL I PLÀSTICA

Continuem utilitzant el joc de regles i compàs comprats a 1r d’ESO.
Estilògrafs calibrats 0,2 - 0,4 -0,8 color negre I un pinzell pel de bou del nº 10 o 12

Nota per a tots els alumnes que facin alemany:
ALEMANY
1r, 2n 3r I 4t

Els nois i noies que facin alemany hauran d’adquirir el llibre que la professora els
dirà durant el mes de setembre.
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INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DE LA QUOTA
Opció 1:
L’import de la quota s’ha d’ingressar mitjançant transferència bancària al
compte de l’AMPA (IBAN ES84-2100-0078-3302-0054-2406) abans de l’1
de setembre. Cal fer constar en el concepte el nom i cognoms de
l’alumne/a i el curs que farà el 2020-2021.
Si alguna família ho prefereix, pot fer la transferència en dos terminis
(dues vegades), sempre que respecti la data límit d’1 de setembre.
Cal enviar abans de l’1 de setembre el comprovant de la transferència (o
transferències) al correu electrònic material@jverdaguer.com indicant a
l’assumpte del missatge el nom i cognoms de l’alumne i el curs que farà el
2020-2021.
Qui tingui dificultats per enviar un correu electrònic, pot enviar abans de
l’1 de setembre una imatge del comprovant de la transferència al
whatsapp 612531815 indicant el nom i cognoms de l’alumne i el curs que
farà el 2020-2021.

Opció 2:
Les famílies que no puguin realitzar una transferència bancària, cal que
demanin cita prèvia al telèfon de l’AMPA 612531815. L’Esther Pla,
administrativa de l’AMPA, els donarà cita a partir del 24 d’agost per
acordar un altre sistema de pagament. L’Esther només atendrà les famílies
que hagin trucat per telèfon i hagin demanat cita prèvia, i les atendrà el 2,
3 i 4 de setembre.

Les famílies amb més d’un fill podeu fer el pagament conjunt de la quota
de tots els fills. Caldrà que en l’assumpte del correu electrònic hi feu
constar el nom, el cognom i el curs de cada infant.
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