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QUOTA de SERVEIS
Curs 2020/21
Benvolgudes famílies,
Aquest curs hi ha previstes una sèrie d'activitats i sortides curriculars, fusionades en un
únic pagament per facilitar la gestió –quota de serveis. Aquest curs totes aquestes
previsions poden quedar alterades per l’evolució de la pandèmia covid19, amb la qual
cosa ús anirem informant.
La QUOTA de SERVEIS (QS), inclou totes les sortides curriculars i tots els serveis, com
ara l’assegurança escolar obligatòria, activitats didàctiques, conferències, tallers, teatre, i
tot el material propi de cada curs com les pràctiques de laboratori, visual i plàstica,
tecnologia, manteniment de xarxa, ordinadors, tauletes, tràmits i altres serveis. No inclou
les sortides optatives, colònies, intercanvis a l’estranger i viatges fi de curs, que s'abonen
al marge de la quota de serveis.
Les despeses del curs, es podran pagar a partir de l'1 de SETEMBRE 2020 per l'APP.
Despeses 1r d'ESO
131 €
20 €
-

Quota de SERVEIS (material més sortides)
Quota de l'AMPA per família
Colònies: Import pendent de confirmació
Sortida d'Educació Física, uns 80€, pendent de confirmació

Despeses 2n d'ESO
141 €
20 €
-

Quota de SERVEIS (material més sortides)
Quota de l'AMPA per família
Colònies: Import pendent de confirmació.
Viatge a França: 350€ aprox. (només per alumnes de Francès)

Despeses 3r d'ESO
154 €
20 €
-

Quota de SERVEIS (material més sortides)
Quota de l'AMPA per família
Sortida d'Educació Física –esqui (aprox. 60€ pendent de confirmació)
Intercanvis a Holanda i Alemanya: 350 a 400€

Despeses 4t d'ESO
177 € Quota de SERVEIS (material més sortides)
20 € Quota de l'AMPA per família
- Viatge de final de curs 350 a 400€
Despeses 1r de Batxillerat
182 € Quota de SERVEIS (material més sortides),
Inclou la sortida amb raquetes de neu a Vallter i el curs de vela del 3r trimestre.
20 € Quota de l'AMPA per família
- Curs de Socorrisme 104€ (activitat obligatòria que inclou la piscina)
- Piscina 20€ (per l'alumnat que té el títol de socorrisme i repetidors).
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Despeses 2n de Batxillerat
120 € Quota de SERVEIS (material més sortides) per l'alumnat matriculat de tot el curs
i per l'alumnat matriculat de menys de 4 matèries (soltes) són: 80 €
20 € Quota de l'AMPA per família
- Viatge a ROMA (matèria d'Història de l'art): 350€ (aprox.)

ACLARIMENTS PAGAMENTS
Els pagaments del curs es realitzen per l'APP de l'Institut, per tant, si no la teniu
instal·lada seguiu els passos següents:
-

Baixeu l’APP “Institut Damià Campeny” de Google Play o Apple Store.
Una vegada instal·lat demana que poseu el vostre nom i el núm. de mòbil (no el del
vostre fill/a)
Posteriorment, demanarà un codi, si teniu el mòbil i l'email registrat a l'APP, el mateix
sistema us facilitarà un codi via SMS o email.
Cada codi solament serveix per un núm. mòbil concret, o sigui, el mòbil del pare té un
codi i el mòbil de la mare un altre.
No és obligatori, però sí recomanable, que els pares / tutors la tinguin instal·lada (pare
i mare, tutor/a), tot i que amb un tutor/familiar és suficient.

Una vegada instal·lada al vostre mòbil podreu entrar i veure les seves possibilitats.
Actualment l’APP només la farem servir per realitzar pagaments i per rebre circulars
informatives.
A la web del centre a l'apartat "Famílies" trobareu "Pagaments Curs 2020-21", amb tota la
informació i explicacions relacionades amb els pagaments / devolucions / APP
Nota: Si no podeu entrar a l’APP, vol dir que no tenim el vostre mòbil a la nostra base
de dades, per tant contacteu via e-mail app@idc.cat indicant:
-

El vostre nom complet, DNI i el núm. de mòbil a registrar.
El nom complet del vostre fill, DNI i el seu grup classe.

Els alumnes nous al centre, molt possiblement, no estan registrats a l'APP donat que el
tràmit triga entre 24/48h, mentrestant, podreu pagar per la finestreta de l'oficina amb
targeta (com en qualsevol botiga)
ACLARIMENTS SORTIDES
Les sortides curriculars són obligatòries. En el cas de no assistència, haurà de justificarse i, donat el cas, podrà fer-se la devolució a final de curs prèvia instància dirigida al
secretari. Si per raons alienes hem d’anul·lar una sortida, serà substituïda per una altra o
bé generarà un saldo a favor –romanent, per finançar les sortides del curs vinent o per
realitzar una devolució a final de curs, prèvia instància dirigida al secretari. En el cas de
baixa d'un alumne se li retornarà la part proporcional.

Atentament,
Eduard Gómez Puértolas
Secretari
Institut Damià Campeny
Mataró (Barcelona)
93.755.47.30
secretaria@idc.cat
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