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QUOTES del CURS
2021/22

Benvolgudes famílies,
Amb cada nou curs escolar, ha de formalitzar-se la matrícula de l’alumne/a, amb el
lliurament de la documentació corresponent i el pagament de la quota de material (amb
targeta a l’oficina “com a qualsevol botiga” per l’alumnat nou i per l’app per l’alumnat que
continua al centre).
Quota de Material curs 2021/22: 105€
Aquesta quota inclou l’AMPA, l’assegurança escolar obligatòria, el material propi de cada
matèria per les pràctiques de laboratori, visual i plàstica i tecnologia, pel manteniment de
la xarxa de centre, dels ordinadors i tauletes, activitats com tallers i conferències, tràmits i
altres serveis. No inclou les colònies, intercanvis a l’estranger i viatges fi de curs, que
s'abonen apart.
Al llarg del curs hi ha previstes una sèrie de sortides curriculars obligatòries (com visites
a museus, sessions de teatre,...). L’import d’aquestes és realitzarà en un únic pagament
al setembre que apareixerà a l’app amb el nom “quota de sortides”.
Altres despeses per Batxillerat:
-

-

1r de Batxillerat:
Curs de Socorrisme 104€ (activitat obligatòria que inclou les activitats a la
piscina), piscina 20€ (per l'alumnat que té el títol de socorrisme i/o repetidors).
Alumnes de batxillerat amb 3 matèries soltes o menys, quota de material 40€.

Servei de taquilles, 52€

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

Mataró, a 08 de juny de 2021

ACLARIMENTS SORTIDES
Les sortides curriculars són obligatòries, per tant, la no assistència s’haurà de justificar, i
donat el cas, podrà fer-se la devolució a final de curs prèvia instància 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. En el cas de baixa d'un alumna/e se li retornarà la part
proporcional.
ACLARIMENTS DEVOLUCIONS
Al final de cada curs hi ha famílies que tenen un romanent, aquest romanent pot gastarse per finançar les sortides del curs següent o pot tornar-se via transferència a les
famílies.
D’ofici, si la família no diu el contrari, els diners apareixeran reflectits a l’APP del centre a
l’apartat \Pagaments \Històric de pagaments al setembre en el concepte c20.21 Saldo a
favor de l’alumne/a, per poder disposar pels pagaments de setembre del curs 2021/22.
Aquests diners es descomptaran de la quota de sortides del curs següent.
Els alumnes que marxen del centre rebran els diners per transferència bancària al seu
compte corrent.
ACLARIMENTS PAGAMENTS
Els pagaments del curs es realitzaran a través de l'APP de l'Institut, per tant, si no la
teniu instal·lada seguiu els passos següents:
Nota: 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).
-

Baixeu l’APP “Institut Damià Campeny” de Google Play o Apple Store.
Una vegada instal·lada 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 només 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 / meres / tutors/es la tinguin
instal·lada, tot i que amb una persona és suficient.

Una vegada instal·lada al vostre mòbil podreu entrar i veure les seves prestacions.
Actualment l’APP només es farà servir per realitzar pagaments i per rebre circulars
informatives.
A l’apartat famílies del web del trobareu el subapartat "Pagaments curs", 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.
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