
Curs 18-19 Curs 19-20 Curs 20-21¹
efectiu 5.949,00 € 3.995,00 € 1.245,00 €
targeta 24.053,34 € 26.933,59 € 25.059,36 €
Total 30.002,34 € 30.928,59 € 26.304,36 €

Pressupost AFA² 8.246,88 € 8.000,00 € 8.000,00 €
Factures llibres³ -15.768,07 € -15.276,97 € -17.916,17 €

Romanent⁴ 5.987,39 € 7.651,62 € 388,19 €
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Pagats Impagats Totals % impagats
Infantil 99 45 144 31%
Primària 223 94 317 30%
Totals 322 139 461 30%

Mataró, 1 de novembre de 2020

Resum Pagaments curs 2020-21

La negociació dels preus dels llibres la fa l'escola. Els acords presos entre 
editorial i escola no permeten fer públic els preus dels llibres ni els descomptes 
aconseguits.

Segons acord entre AFA i Direcció, amb el vist-i-plau del Consell Escolar i 
l'assamblea, el romanent que queda de la compra de llibres es traspassat a 
l'escola, qui fa la fiscalització.

Resum Gestió Quotes

Conceptes pagats 
pels alumnes 

(entrada)

Sortides

Calculat fins al 31 d'octubre de 2020. La majoria de factures de llibres es 
paguen entre els mesos d'octubre i desembre.
Segons acord pres en assamblea, a partir del curs 19-20, el pressupost de l'AFA 
passa a ser una quantia fixa, establerta en 8.000 €. El restant, passa a ser 
romanent de llibres.



Quota integrada:

Quota reutilització:

Què és?

Què és?
La quota integrada és la fórmula amb què denominem la quota de AFA i la 
quota de llibres per als cursos de P4 i P5.

La quota de reutilització és la fórmula amb la que les famílies de 1r a 6è fan la 
compra dels seus llibres.

Quins avantatges té?

Totes les famílies paguen el mateix preu durant tots els cursos. Amb aquesta 
homogeneització aconseguim que no hi hagi cursos amb preus dels llibres 
desorbitats.
També allarguem la vida útil dels llibres. No es canvien cada any (només els que 
estan malmesos).
Els llibres d'alumne es renoven cada any (per exemple, els llibres d'exercicis, 
etc.)
La compra grupal dels llibres, a través de la negociació directa amb les 
editorials, permet aconseguir importants descomptes.


