
QUOTA DE MATERIAL 2020-21 

Olesa de M., 21-IX-2020. 

Benvolgudes famílies del Blanxart: 

Com totes sabeu, el curs passat vam patir un llarg confinament que ens va tenir sense classes 

presencials almenys una tercera part de l’any. Algunes famílies ens heu sol·licitat que, donat el 

mal moment laboral actual, rebaixem la quota de matrícula per a l’alumnat que va pagar la 

quota íntegra del curs passat.  

Prenem en consideració aquesta petició i procedim a fer una rebaixa de 25 euros sobre la 

quota inicial de 70. Per tant, totes les famílies que el curs passat van pagar 70 euros poden 

aquest curs pagar-ne només 45, o reclamar-los si ja han fet efectiu el pagament.  

Tot i així, us volem aclarir que, encara que l’opció de la rebaixa ja va estar damunt de la taula a 

l’inici de curs, l’Equip directiu no la va aplicar. La raó va ser que calculàvem que enguany 

tindrem una sèrie de despeses extres, a les quals caldrà fer-hi front: un augment enorme de la 

despesa de neteja, ja que estem comprant tota mena de productes de protecció sanitària (gels 

desinfectants, termòmetres, mascaretes de recanvi, etc.) i, sobretot, fem cada dia una neteja 

intensiva d’aules, de lavabos i d’altres espais d’ús escolar. També preveiem un notable 

augment de la despesa de calefacció (per la necessària ventilació de les aules). 

Dit això i, tenint en compte que aquestes despeses (i altres relacionades amb la Covid-19) han 

de considerar-se una inversió en salut que fa el Blanxart, també oferim l’opció a les famílies 

que no reclamin aquests 25 euros i els donin al Centre en pro de la seguretat sanitària 

d’alumnes i treballadors. 

Al llarg de demà [22 de setembre] trobareu, destacat a la web, un breu formulari on podreu 

triar una d’aquestes tres opcions: 

1. Ja he pagat els 70 euros d’aquest curs i vull que em torneu la quantitat rebaixada (25 

euros), a compte del curs passat, tan aviat com sigui possible. 

2. Aquest curs només pagaré 45 euros, tot acollint-me a la rebaixa proposada, ja que el 

curs passat vaig pagar la quota de material sencera.  

3. Cedeixo aquests 25 euros de rebaixa al Centre, ja que he pagat (o pagaré) 70 euros i 

veig bé fer un sobreesforç econòmic per invertir en seguretat sanitària. 

Dues consideracions finals:  

- Demanem la vostra comprensió en els terminis de retorn, perquè no som una oficina 

bancària i volem tornar els diners de manera que no costi cap comissió ni a les famílies ni al 

Blanxart. 

- Aquelles famílies (d’alumnes del curs passat) que no contestin el formulari abans del 22 

d’octubre, s’entendrà que també cedeixen els 25 euros al Centre.  

Gràcies doncs, famílies i AMPA, per les vostres propostes (que entenem com un dels actius del 

nostre Centre). Acabem amb el desig que estigueu totes i tots bé de salut! 

L’Equip directiu.  


