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Què paguem?
Les famílies amb alumnes escolaritzats a l'Escola Barrufet paguem
1 quota anual per ser membres de l'AFA . I 10 quotes de
funcionament de setembre a juny.

Quota anual
12 euros
Cada família paga una única quota,
tingui el número de filles i fills a
l'escola que tingui.
1 única quota per família.

Quotes de funcionament
41,5 euros (curs 2021/22)
Cada família paga 10 quotes de funcionament per
cadascun de les filles i fills escolaritzats. Es paguen durant
el curs, des de setembre fins al juny.
10 quotes per cada alumne escolaritzat.
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Per què ho paguem?
L'Escola Barrufet és pública però el
sistema públic no assumeix
tots els costos vinculats a
l’escolarització i som les famílies qui
les complementem.

Amb les quotes de funcionament
es cobreixen les despeses
relacionades amb les activitats i
els materials dels alumnes dins
l’horari lectiu.

Activitats i materials
Llibres de text, material fungible escolar, sortides, piscina, colònies...

Horari lectiu*
09:00 -12:30 hores
15:00 -16:30 hores

Les quotes de funcionament també cobreixen les despeses per la
contractació del personal de l'AFA (secretaria i monitoratge).

*L'horari del curs 2020-21 és diferent
a l'habitual per la pandèmia
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Altres despeses
Les despeses pels serveis i
activitats en horari no lectiu les
paguen només les famílies que
són usuàries amb les quotes
fixades segons l'ús que es fa.

Horari no lectiu
08:00 - 08:45 hores
Acollida matí
12:30 - 15:00 hores
Temps de migdia
16:30 - 17:00 hores
Acollida tarda
16:30 - 18:00 hores
Activitats en horari no lectiu

L’impagament de les quotes d'acollida matí i tarda, temps de migdia, i activitats en
horari no lectiu implica la impossibilitat d’utilitzar el servei corresponent.
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Socialitzem despeses
Totes les compres i contractacions relacionades amb activitats i materials
emprats durant l’horari lectiu es fan des de l’AFA.

=

Les mateixes quotes
de funcionament de
P3 a 6è

Totes les criatures paguen les mateixes quotes de
funcionament, independentment del curs que facin.
Al final dels 9 cursos a l'escola tothom haurà pagat el mateix.
Els serveis i activitats s'acaben fent servir per tot l'alumnat
quan toca (colònies des de 1r, piscina a P5, 1r i 2n...).

Cada mes paguem el mateix per evitar grans
despeses de cop i que les famílies puguem
organitzar millor les despeses escolars.

Altres escoles paguen les
excursions, colònies o activitats
que toca i poden haver de fer
front a grans despeses de cop.
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Balanç econòmic

*Llei 4/2008 de 24 d'abril,
del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya

L'Associació de Famílies (AFA) és una entitat sense ànim de lucre* i
l'objectiu és tancar el balanç anual sense pèrdues ni beneficis.
L'Assemblea General de
l'AFA aprova el balanç
econòmic del curs previ
i el pressupost del curs
vigent.
Es calculen les despeses
previstes i els ingressos
que es tindren segons el
número d'usuaris dels
diferents serveis.

Les comissions calculen
el pressupost segons el
número d'alumnes que
esperen tenir el curs
següent.

ingressos = despeses
El pressupost és anual. Inclou a
famílies que deixen l'escola al
juny (6è) i altres que comencen
al setembre (P3).

El número d'usuaris determinen
els ingressos i altres despeses a
tenir en compte, com en el cas
dels monitors que es
necessitaran.

Si una comissió acaba l'exercici amb guanys, es retornen a les
famílies usuàries. Si la quantitat és petita es pot decidir
fer el retorn en metàl·lic per evitar despeses
administratives o invertir l'excedent en el proper curs.

