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PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR i SORTIDES ANUALS CURS 22-23 

El pagament de la quota de materials correspon als següents conceptes:  

Material fungible d’aula (com l’agenda, llibretes, carpetes, etc...), materials didàctics i informàtics, fotocòpies, projectes d’Hort i Biblioteca. 

El pagament de la quota de sortides correspon a les sortides de TOT el curs escolar. 

 
ETAPA INFANTIL:   ETAPA PRIMÀRIA: 

I3, I4, I5 1r a 6è 

Despeses material didàctic, fungible i informàtic 87 € 42 € 

Fotocòpies 15 € 14 € 

Manteniment dispositius informàtics ------ 31 € 

Hort i Biblioteca 38 € 38 € 

Sortides de tot el curs 22-23 75 € 75 € 

TOTAL QUOTA MATERIALS i SORTIDES 215 € 200 € 

Ingrés o transferència al compte corrent de l’Escola: En cas de transferència bancària, és indispensable que en el CONCEPTE hi consti el nom 

i cognoms de l’alumne/a i  el curs.  Per tal d’estalviar paper us preguem feu arribar els justificants via mail al correu de l’escola: 

                                                                                  escola-pidenxandri@xtec.cat 

També es pot pagar amb targeta bancària a la Secretaria de l’escola. Si es vol fer el pagament en efectiu ho haureu de fer directament a qualsevol 

oficina de CaixaBank: “La Caixa”. 

COMPTE CORRENT DE L’ESCOLA: 

CaixaBank: “LA CAIXA” ES02 2100 4491 8602 0001 0914 

mailto:escola-pidenxandri@xtec.cat
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PAGAMENT QUOTA AFA:   12 €  per  família 

El pagament de la quota de l’AFA dóna dret al servei de llibres socialitzats i al servei d’activitats extraescolars. 

Amb la quota de l’AFA es financen activitats organitzades per l’AFA i donen suport a Projectes pedagògics i inversions d’escola. 

Per facilitar el procés, el pagament es farà a través de l’aplicació de Dinantia que ja esteu utilitzant amb Paidos.  Rebreu el rebut directament 
a l’aplicació i podreu pagar amb targeta de crèdit. 
 

En cas que no pugueu utilitzar aquesta via, si us plau poseu-vos en contacte via email al correu de l’AFA: tresor@ampapidenxandri.cat 

PAGAMENT QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS:   10 € per alumne/a 

El pagament d’aquesta quota dona dret a l’ús dels llibres socialitzats, la seva actualització, reposició i manteniment.  

La quota és per cada alumne de 1er a 6è. Les famílies associades tenen un preu més reduït. Les famílies que no hagin pagat la quota de 

l’AFA (i, per tant, no siguin sòcies) tenen un preu de 20€ per alumne.  

Per facilitar el procés el pagament es farà a través de l’aplicació de Dinantia que ja esteu utilitzant amb Paidos. Rebreu el rebut directament a 
l’aplicació i podreu pagar amb targeta de crèdit. 
 

En cas que no pugueu utilitzar aquesta via, si us plau poseu-vos en contacte via email al correu de l’AFA: llibres@ampapidenxandri.cat 
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VENDA DE LLIBRES NO SOCIALITZATS 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

No es treballa amb 

quadernets. 

Preu inclòs al material 

escolar. 

38 €  38 €  38 €  38 €  38 €  38 €  

Els llibres de matemàtiques de 1r a 6è d’Innovamat són unipersonals i s’han de comprar a part. L’AFA s’encarrega 

de fer la reserva i gestió i s’han de comprar a través de les seves vies de pagament. Un cop abonat l’import, 

l’alumne rebrà el llibre directament a l’aula. 

 

Per facilitar el procés el pagament es farà a través de l’aplicació de Dinantia que ja esteu utilitzant amb Paidos. 

Rebreu el rebut directament a l’aplicació i podreu pagar amb targeta de crèdit.  

 

En cas que no pugueu utilitzar aquesta via, si us plau poseu-vos en contacte via email al correu de l’AFA: 

llibres@ampapidenxandri.cat 

 


