
CEIP  PARE  BARTOMEU POU

APORTACIONS DELS ALUMNES PER A ACTIVITATS ESCOLARS

CURS 2022-2023

QUANTITATS ESTABLERTES *Aquestes quantitats han estat aprovades pel

Consell Escolar i pel Departament de Gestió
Econòmica de la Conselleria d’Educació.

EDUCACIÓ INFANTIL 60 €
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 45 €

INSTRUCCIONS PEL PAGAMENT DE LES APORTACIONS DELS ALUMNES

➔ TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

● INGRÉS AL COMPTE: IBAN ES18 2100 0103 3902 0000 4282

● TITULAR DEL COMPTE: CEIP PARE BARTOMEU POU

● IMPORT: 60 € (EDUCACIÓ INFANTIL)  o  45 € (EDUCACIÓ PRIMÀRIA)

● CONCEPTE: CURS (3 anys, 1r, 5è...) I NOM DE L’ALUMNE (LLINATGES, NOM)

➔ TERMINI DE PAGAMENT: Del 1 al 30 de SETEMBRE.

Per a qualsevol dubte o dificultat al respecte al pagament d’aquesta aportació, posar-se en contacte amb el

centre a partir del correu electrònic (ceipparebartomeupou@educaib.eu) o consultar a la secretaria del

centre.

FINALITAT DE LES APORTACIONS DELS ALUMNES

➔ DESTINACIÓ. En el nostre centre les aportacions de les famílies van destinades a:

- Despeses de fotocòpies de tot el curs.

- El material necessari per a realitzar tot tipus activitats escolars (plàstica, edició de material, activitats

d’experimentació, materials manipulatius, etc.)

- El material fungible d’ús comú de les aules (pintures, ceres, cola, retoladors, etc.)

- Material didàctic necessari per l’aplicació a les aules de projectes d’aula, de cicle o de centre.

➔ PROGRAMA DE CENTRE. Aquestes aportacions van lligades al pla d’organització i coordinació de

centre destinat a l’ús, optimització i disposició del material d’aula fomentant d’aquesta manera:

- La disminució del material sol·licitat a les famílies a principi de curs, facilitant l’organització de les

famílies i reduint la seva despesa.

- La utilització racional, responsable i sostenible del material.

- La igualtat entre l’alumnat, ja que tot l’alumnat empra la mateixa tipologia de material.

- La cura i socialització dels recursos, el material és de tots i n’hem fer un bon ús.

➔ Segons les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle

d’educació infantil i educació primària, i d’educació secundària per al curs 2022-2023 i d’acord amb

l’article 88 de la Llei orgànica 2/2006 aquestes aportacions són de caràcter voluntari. En el cas de NO

voler participar en el programa de centre d’organització i coordinació de material, la família haurà

d’aportar el material necessari i pagar de manera trimestral les despeses de fotocòpies.
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