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RESUM ECONÒMIC D’INGRESSOS I DESPESES  

                   4t ESO  CURS 2019-2020 
 

Davant la la crisi sanitària creada del CoViD-19, i degut al tancament dels centres educatius, s’ha                

hagut d'anul·lar algunes de les sortides que hi havia previstes pel curs 2019-2020. 

A continuació trobareu el detall dels ingressos realitzats per les famílies i les despeses realitzades               

durant el curs 2019-2020, amb el càlcul de la quantitat a retornar, aprovat per Consell Escolar: 

 

1.INGRESSOS DE LES FAMÍLIES 

QUOTA GENERAL (95€): inclou 2 sortides per nivell, activitats dins el centre i material fungible               

entre d’altres. 

QUOTA TAC (60€) - dret a servei de xarxa del centre, suports digitals i programari específic.  

*No totes les famílies han fet efectiu l’ingrés de la totalitat de les quotes. A cada família se li farà el                     

retorn corresponent en funció de les quotes ingressades i les despeses realitzades. 

 

2.DESPESES 

2.1.DESPESES CORRESPONENTS A LA QUOTA GENERAL A 4t ESO 

 

-SORTIDES I TALLERS 

Curs   Sortides i tallers     
realitzats curs   
2019-2020 

Cost Total   
(€) 

Cost per   
alumne (€) 

Situació a   
13.3.20 

4rt 
ESO  

Poliorama: T’estimo si     
he begut 

570 
 

14,25  Retorn 
realitzat *(no   
inclòs en el total       
de despeses) 

Museu del Ter  0  0  Pagament no   
realitzat 

TOTAL DESPESES*  0  0   
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- MATERIAL 

Despeses realitzades   
material 

Import total (€)  Import per alumne     
(215 alumnes) 

de l’1 /07/2019 a       
31/12/2019 

10.603,65  49,31 € 

de l’1/01/2020 a     
13/03/2020 

2.658,51  12,36 € 

TOTAL   13262,16  61,68 
 

2.3 DESPESES CORRESPONENTS A LA QUOTA TAC A 4t ESO 

L’ingrés derivat de la quota TAC del curs 19-20 es va utilizar en la seva totalitat per instal·lar una                   
nova xarxa de wifi al centre (per tant no s’escau cap retorn d’aquesta part) 

 

3. CÀLCUL DELS DINERS A RETORNAR A 4t ESO  (INGRESSOS - DESPESES) 

  DESPESES  INGRESSOS   
 
A RETORNAR 
PER ALUMNE 

Curs  Concepte  PER ALUMNE 
(€) 

QUOTA 
GENERAL 
(95€) 

4t   SORTIDES I 
TALLERS 

0     

MATERIAL  61,68 

TOTAL  61,68  95€  33,32€ 
 

Per tant, als alumnes de 4t d’ESO s’escau el retorn de 33,32€ de la Quota General. 
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4. ALTRES ACTIVITATS NO CURRICULARS 

Pel que fa als ingressos que algunes famílies havien realitzar en concepte d’altres sortides no               
curriculars (Port Aventura, Colònies i viatge a Roma): 

A dia d’avui el centre pot fer el retorn de l’import de: 

- 22€ de la sortida a Port Aventura a les famílies que l’havien fet efectiu (el total del que                   
havien ingressat les famílies). 

-46,18€ de les colònies (respecte del total de 100€ que havien ingressat les famílies) 

 

Restem a l’espera de resoldre amb l’agència amb la que es van reservar les colònies i amb                 
l’Agència Catalana de Consum si ens retornaran els 53,82 euros que falten. Tan bon punt ho                
sabem, n’informarem a les famílies corresponents. 

 

Respecte el retorn dels diners del viatge a Roma, finalment hem aconseguit arribar a un acord                
amb l’agència de viatges i ens han confirmat que ens retornaran TOTS els diners (300€). De                
seguida que ens facin l’ingrés (en les pròximes setmanes) es farà el retorn corresponent a les                
famílies que van fer efectiu el pagament. 

 

Recordem que hi ha famílies que no havien fet l’ingrés de la totalitat del viatge a Roma i/o que                   
tenen alguna quota sense pagar o algún import sense liquidar dels polvorons o Promonatural, i per                
tant se’ls calcularà l’import exacte a retornar en funció d’aquestes quantitats. 
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5. COM ES FARÀ EL RETORN A LES FAMÍLIES  

Per fer el retorn es donarà l’opció a les famílies d’escollir entre diferents opcions. Marqueu la que                 
desitgeu: 

En/ na/ n’ ........................................................................................................... amb     

DNI.............................................. com a pare / mare / tutor de 

l’alumne/a............................................ del curs de……………..ESO, desitjo que em retornin els         

diners corresponents a la part de la Quota General del curs 2019-2020 no gastada i les sortides no                  

curriculars anulades degut a a la crisi sanitària produïda pel Covid-19 a través de: 

 

❏ Transferència bancària al següent número de compte: 

_______________________________________ 

❏ En efectiu a la secretaria del centre  

 

Signatura 
 
 
 
 

 
 

                                Dosrius, ....... de………….….de 2020 
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