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INFORMACIÓ	ÚTIL,	INSTRUCCIONS	I	PAGAMENTS	

CURS	2020-2021	

 
Benvolgudes famílies, 

En aquest document hi ha informació, instruccions i forma de pagament de la quota de soci/a de l’AFA i 
quadernets (en substitució dels llibres de text) pel curs 2020/2021. També trobareu informació sobre altres 
serveis que ofereix l’AFA com Acollida, Menjador i Activitats Extraescolars. 

COM	FER-SE	SOCI	DE	L’AFA?	
QUOTA i FORMA PAGAMENT 

La quota de soci són 40€ tot el curs. El justificant del pagament s'adjuntarà al formulari de la Fitxa de 
Soci (enllaç enviat a través dels grups de Whatsapp de classe o al web de l’AFA). Si no es pot adjuntar el 
justificant al formulari s’ha de fer arribar a través del correu electrònic a afa@escolavolerany.cat, abans 
del 31/08/2020.   

L’ingrés s’ha de fer al compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 (Codi pagament caixer 151040). 
 

És molt important que a l’hora de fer l’ingrés indiqueu com a concepte el següent: 
NOM I COGNOM DEL NEN/A – CURS – AFA 

___________________________________________________________________________________________________ 

LLIBRES	DE	TEXT	
- De P3 i P4: No hi ha llibres 
- P5 i Primària (1r – 6è):  Només es realitzarà venda de llibres als socis de l’AFA. 
 
FORMA	PAGAMENT	
 
L’ingrés s’ha de fer al compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 (Codi pagament caixer 151040). 
S’ha de fer arribar justificant ingrés a través de l’e-mail de l’AFA: afa@escolavolerany.cat 
 

És molt important que a l’hora de fer l’ingrés indiqueu com a concepte el següent: 
NOM I COGNOM DEL NEN/A – CURS – LLIBRES 

	
IMPORTANT:	
Aquest curs, tots aquells que hagin realitzat els ingressos pertinents dins del termini establert i ens hagin 
fet arribar els justificants, tindran els llibres a la classe el primer dia d’escola. Data màxima de pagament a 
31/08/2020. 

Per tal d’evitar errors i facilitar la tasca administrativa, us demanem que feu un ingrés per a cada un dels 
conceptes (QUOTA AFA i LLIBRES), segons està indicat. 

En el cas que tingueu més d’un fill escolaritzat al centre, us demanem que feu els ingressos per separat. 

L’AFA no es fa càrrec de la seguretat d’aconseguir els llibres en els casos de pagaments posteriors 
a la data límit (31/08/2020). 
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RELACIÓ	DE	LLIBRES	DE	TEXT	
Preu	de	venda	per	a	socis	de	l’AFA	

	

PETITS - P5 
ÀREA NOM EDITORIAL PREU 

MATEMÀTIQUES Plataforma projecte 
Innovamat  

 

Innovamat * 21€ 

 
MITJANS - PRIMER 

ÀREA NOM EDITORIAL PREU 
MATEMÀTIQUES PROJECTE INNOVAMAT: 

- Quadern 
- Material didàctic 
- Plataforma digital 

 
Innovamat * 

 
40€ 

El centre proporcionarà a l’alumnat la plataforma digital d’anglès de manera gratuïta. 
 

MITJANS - SEGON 
ÀREA NOM EDITORIAL PREU 

MATEMÀTIQUES PROJECTE INNOVAMAT : 
- Quadern 
- Material didàctic                 
- Plataforma digital 

 
Innovamat * 

ÀREA NOM EDITORIAL ISBN 
LL. CATALANA LECTURES 

COMPETENCIALS 2 
VICENS VIVES 9788468262444 

 
 
 

47€ 
 

El centre proporcionarà a l’alumnat la plataforma digital d’anglès de manera gratuïta. 
 

MITJANS - TERCER 
ÀREA NOM EDITORIAL PREU 

MATEMÀTIQUES PROJECTE INNOVAMAT : 
- Quadern digital 
- Material didàctic                 
- Plataforma digital 

 
Innovamat * 

ÀREA NOM EDITORIAL ISBN 
LL. CATALANA TOT TALLERS 3 TEXT - 

LA GALERA 
9788441231672 

LL. CASTELLANA LECTURAS 
COMPETENCIALES 3 

VICENS VIVES 9788468257747 

 
 
 

58€ 

El centre proporcionarà a l’alumnat la plataforma digital d’anglès de manera gratuïta. 
 

GRANS- QUART 
ÀREA NOM EDITORIAL ISBN PREU 

MATEMÀTIQUES PRACTICAMAT 4 VICENS 
VIVES 

9788468266718 

LLENGUA CATALANA TOT TALLERS 4 TEXT- 
LA GALERA 

9788441231689 

LLENGUA CASTELLANA LECTURAS 
COMPETENCIALES 4 

VICENS 
VIVES 

 
9788468261270 

LLENGUA ANGLESA HEROES 4 
ACTIVITY 

ESSENTIAL PACK 

MACMILLAN 9781380055309 

 
 
 
 

58€ 
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GRANS- CINQUÈ 
ÀREA NOM EDITORIAL ISBN PREU 

MATEMÀTIQUES PRACTICAMAT 5 VICENS 
VIVES 

9788468266749 

LLENGUA CATALANA TOT TALLERS 5 TEXT- 
LA GALERA 

9788441231931 

LLENGUA CASTELLANA LECTURAS 
COMPETENCIALES 5 

VICENS 
VIVES 

 
9788468261621 

LLENGUA ANGLESA HEROES 5 
ACTIVITY 

ESSENTIAL PACK 

MACMILLAN 9781380055316 

 
 
 
 

58€ 

 
GRANS - SISÈ 

ÀREA NOM EDITORIAL ISBN PREU 
MATEMÀTIQUES PRACTICAMAT 6 VICENS 

VIVES 
9788468266770 

LLENGUA CATALANA TOT TALLERS 6 TEXT- 
LA GALERA 

9788441231948 

LLENGUA CASTELLANA LECTURAS 
COMPETENCIALES 6 

VICENS 
VIVES 

9788468262925 

LLENGUA ANGLESA HEROES 6 
ACTIVITY 

ESSENTIAL PACK 

MACMILLAN 9781380055347 

 
 
 
 

58€ 

 
* En cas que alguna família no vulgui adquirir els llibres via AFA, s'haurà de posar en contacte amb l'escola per 
tal que us informi sobre on comprar el projecte Innovamat. 

________________________________________________________________	

	ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS	MIGDIA	I	TARDA	

ALTES	I	MODIFICACIONS	
Totes les activitats extraescolars de la tarda (a excepció d’Anglès, Dansa i Robòtica) estan gestionades per 
l’empresa ESPORTXTOTHOM, S.L. qui s’encarrega també dels cobraments. Per notificar altes, baixes i 
modificacions escriviu al correu electrònic esportxtothom@esportxtothom.com o al monitor de l’activitat. 

Les activitats extraescolars del migdia així com Anglès, Dansa i Robòtica de tarda les gestiona l’AFA 
directament en col·laboració de Jump The Gap, l’acadèmia de Dansa Flow Center, l’empresa Play Code 
Academy, Tecnolab i l’Escola de Música Freqüències. Per altes, baixes i consultes notificar a 
afa@escolavolerany.cat 
Per tal de cursar una activitat extraescolar a la franja del migdia és imprescindible que el nen o nena es faci 
fixe del menjador aquell dia que cursa l’activitat. 

Al setembre s’obriran només inscripcions dels grups on quedin places. L’inici de les activitats serà 
l’1 d’octubre si el curs comença amb normalitat. A la web hi trobareu horaris, preus i formularis 
d’inscripció. 

	
FORMA	DE	PAGAMENT	
 
Esportxtothom passa domiciliats els seus propis rebuts cada trimestre. Els rebuts que genera l’AFA també 
són per domiciliació bancària i es giren trimestralment en les següents dates 
 

1) 1r. trimestre: 05/10/2020 
2) 2n. trimestre: 05/01/2021 
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3) 3r. trimestre: 05/04/2021 

OBSERVACIONS	IMPORTANTS	SOBRE	EL	PAGAMENT	DE	LES	ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS:	

a) Per causar baixa de les activitats extraescolars s’ha d’enviar una comunicació per escrit al correu de 
l’AFA (afa@escolavolerany.cat) 15 dies abans de l’acabament del trimestre. Un cop iniciat el 
trimestre, no es retornarà l’import pagat si el participant es dóna de baixa. 

b) En cas de que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.  

c) Rebuts impagats: Es comunicarà a la família per escrit que té un termini de 10 dies per fer el 
pagament, en cas de no satisfer el pagament el/la nen/a no podrà participar a l’activitat o activitats on 
sigui inscrit/a fins que no estigui saldat el deute. 

d) En cap cas es fraccionarà el rebut de les activitats extraescolar per mesos. 
 
Aquest curs farem les inscripcions del 30 de juny al 3 de juliol pels nens que segueixen amb les mateixes 
activitats. Del 6 al 10 de juliol serà per les noves inscripcions. Al setembre s’obriran només inscripcions 
dels grups on quedin places. L’inici de les activitats serà l’1 d’octubre. Si les activitats no tenen un mínim 
de 8 inscrits no es realitzaran.  
 
A la web hi trobareu horaris, preus i fulls d’inscripció: 
https://ampaescolavolerany.wordpress.com/extraescolars/ 
 

HORARI	ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS	TARDA	CURS	2020-2021	
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

DANSA 
MODERNA 

(P4 i P5) 

 
 

INFANTIL 
16:45-17:45 

ANGLÈS 
(P4-P5) 

MULTIESPORT 
(P4 i P5) 

INICIACIÓ 
PATINATGE 
(P4, P5 i 1r) 

 

INICIACIÓ 
GIMNÀSTICA 

RÍTMICA 
(P4, P5 i 1r) 

BÀSQUET 
COMPETICIÓ 
(3r, 4t, 5è i 6è) 

 

ROBÒTICA 
(1r, 2n i 3r) 

-Durada: 1h 30 
min- 

FUTBOL SALA 
COMPETICIÓ 

(2n, 3r i 4t) 

ROBÒTICA 
(4t, 5è i 6è) 

-Durada: 1h 30 min- 

BÀSQUET BASE 
(De 1r a 6è) 

BÀSQUET 
COMPETICIÓ 
(3r, 4t, 5è i 6è) 

 
 
 

PRIMÀRIA 
16:45-17:45 

DANSA 
MODERNA 
(1r, 2n, 3r) 

 
 

BÀSQUET BASE 
(De 1r a 6è) ANGLÈS 

(De 3r a 6è) 
-Durada: 1h 30 min- 

ANGLÈS 
(1r i 2n) 

-Durada: 1h i 30 
min- 

 
 

FUTBOL SALA 
COMPETICIÓ 

(4t, 5è i 6è) 
 

 

FUTBOL SALA 
COMPETICIÓ 

(4t, 5è i 6è) 

FUTBOL SALA 
COMPETICIÓ 

(2n, 3r i 4t) 

 
 

PRIMÀRIA 
17:45-18:45 

DANSA 
MODERNA 
(4t, 5è, 6è) 

FUTBOL SALA 
BASE 

(De 1r a 6è) 

PATINATGE 
AVANÇAT 

 (2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 

 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA 

(2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 

*Si les activitats no tenen un mínim de 8 nens i nenes inscrits no es realitzaran 
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HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA 

 

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TARDA GESTIONADES PER L’AFA 

 
 

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA GESTIONADES PER L’AFA 

 

 

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Sensibilització Musical 51€ 51€ 51€ 
Iniciació Musical 55€ 55€ 55€ 

Percussió 55€ 55€ 55€ 
Robòtica 60€ 60€ 60€ 

Xperimenta 96€ + 20€ (material) 96€ 96€ 
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PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TARDA GESTIONADES PER 
ESPORTXTOTHOM 
 

Aquests preus són els que cobra l’empresa. L’AFA us cobrarà 15€ per nen o nena inscrit/a 
independentment de les activitats que faci. Si fa Anglès, Robòtica o Dansa aquest import ja s’aplica a la 
factura corresponent de l’activitat.   

        

 

 

SERVEI	DE	MENJADOR		
 
L’empresa que gestiona el servei de menjador, Hort i Cuina, aquest any, com a mesura presa per la crisi 
sanitària de la covid-19, enviarà un correu electrònic a les famílies, al qual hauran de contestar només 
les famílies que tinguin modificacions respecte a l'any anterior, ja sigui per canvi de dies, canvi de número 
de compte, etc... 
 
De les famílies que no rebin correu donaran per fet que continuen de la mateixa forma que el curs 2019-
2020. 
 
Les inscripcions dels/les nous/es alumnes de P3 les faran presencials a l'escola els primers dies de 
classe, ja que durant la primera quinzena els nens i nenes de P3 tenen l'adaptació i no hi ha accés al 
servei de menjador. 
 
Els preus es mantenen: 
PREU FIXE: 6,20€ 
PREU ESPORÀDIC: 6,70€ 
 
Respecte als torns i grups per l'hora de menjador, l'empresa Hort i Cuina està treballant juntament amb 
l'escola per planificar la seva distribució seguint les mesures sanitàries i adaptar-se al compliment 
de les noves normatives. Tan aviat com s'hagi arribat a un acord es comunicarà a les famílies. 
 
Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al correu de l'empresa de menjador: horticuinag@gmail.com 
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ACOLLIDA	
	
HORARI	
	
Horari: de 7:45h a 9:00h del matí. 
Alumnes de P3: A la finalització del procés d’adaptació 
Alumnes de  P4 fins 6è: A partir del primer dia de classe. 
 

QUOTES	
	
1. SOCI FIX: 25€/ mes. (Aquesta quota es mantindrà sempre que hagi un mínim de 18 nens/es inscrits 

en aquest servei. La quota es podrà revisar trimestralment) 
2. SOCI ESPORÀDIC: 1,95€ /dia. 
3. NO SOCI FIX: 60€ /mes. 
4. NO SOCI ESPORÀDIC: 4,20€/dia. 

FORMA	DE	PAGAMENT	
 
FIXOS: Domiciliació bancària. Els rebuts del servei d’acollida es passaran mensualment abans del dia 5 de 
cada mes. 
 
NO FIXOS: S’ha de realitzar el pagament pels caixers automàtics del Banc de Sabadell (Codi pagament 
caixer 151040) 
 
ALTES	ALUMNES	FIXOS	
 
Mitjançant l’ Inscripció Servei d’Acollida Matinal  

Si l’alta del servei es produeix durant el mes, es cobrarà mes sencer. 

BAIXES	ALUMNES	FIXOS	
	
Comunicació per escrit al correu de l’AFA afa@escolavolerany.cat abans del dia 25 del mes anterior en 
que es vulgui causar baixa. Si la comunicació es posterior a aquesta data, es passarà el rebut del mes 
sencer. 

OBSERVACIONS	IMPORTANTS	SOBRE	EL	PAGAMENT	DEL	SERVEI	D’ACOLLIDA	

• En cas que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família. 
• Rebut impagats: Es comunicarà a la família per escrit que te un termini de 10 dies per fer el 

pagament, en casa de no satisfer el pagament el/la nen/a no podrà continuar gaudint del servei 
d’acollida fins haver satisfet el deute. 

• Si heu efectuat el pagament de més d’un tiquet, les monitores del Servei d’Acollida, el primer dia d’ús 
del servei, us canviaran el comprovant per tiquets diaris. Així que cada vegada que deixeu al/la nen/a 
a l’acollida haureu d’aportar el tiquet corresponent del dia. 
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ON	TROBAR	TOTA	LA	INFORMACIÓ?	
Podeu trobar tota la informació a: 

 

https://ampaescolavolerany.wordpress.com/ 
 

 
afa@escolavolerany.cat  

 

 

https://www.facebook.com/AFAEscolaVolerany/  

 

 

@afaescolavolerany 

 

 

@AMPAVolerany 
 

 

	
 

Una AFA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre educatiu. 
 

BONES VACANCES!!!! 
 
 

 
 
 

 
Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer creat per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Volerany, la finalitat del 
qual és la gestió dels socis membres de l’AFA, l’enviament de comunicacions, l’organització d’activitats i gestió dels rebuts de la 
pròpia associació i de les diverses activitats gestionades per l’AFA. Tal i com us vam informar en l’assemblea del passat dia 10 de 
juny de 2016, es contractarà una gestoria per portar la gestió comptable, fiscal i legal de l’AFA. Entenem que amb aquest formulari 
doneu el vostre consentiment tant al tractament de dades per l’AFA com a la seva cessió a la Gestoria RADO ASSOCIATS S.C.P. 
per a les finalitats exposades i segons els termes del contracte. En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que reconeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, enviant un correu electrònic a afa@escolavolerany.cat 


