
 

 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc, desitjar que estigueu totes i tots bé. 
 
Fa uns dies ens vam posar en contacte amb vosaltres en referència al funcionament durant els 
dies que pot durar aquesta situació d’excepcionalitat provocada pel COVID19, així com les 
quotes pels serveis de l’escola. 
 
Durant aquest temps hem anat veient l’evolució de la situació, així com recollit aportacions de 
diferents famílies que ens han exposat les seves dificultats i suggeriments. Amb moltes de les 
AMPA hem fet camí comú per trobar una millor solució per a totes les persones que formem la 
Comunitat Educativa La Salle Catalunya. 
 
En aquest sentit, us fem arribar una nova proposta de quotes i serveis durant tot el temps que 
duri aquesta situació i que inclou el mes de març (des que es va iniciar la suspensió de l’activitat 
escolar) fins que es restableixi l’activitat escolar. 
 

 

 Pel que fa a Educació Infantil de Segon Cicle (P3-P4-P5) i Educació Primària (de 1r a 6è). 
o Durant els mes d’abril  es retornarà el 70% de la quota dels dies en que no s’ha 

realitzat l’activitat del mes de març. (a partir del dia 13 de març inclòs). 
o Durant el mes d’abril i fins que es restableixi la situació amb la reobertura de 

les escoles, es facturarà el 30% de totes les quotes mensuals. 
 

 Educació Secundària Obligatòria. 
o Durant els mes d’abril  es retornarà el 70% de la quota dels dies en que no s’ha 

realitzat l’activitat del mes de març. (a partir del dia 13 de març inclòs). 
o Durant el mes d’abril i fins que es restableixi la situació amb la reobertura de 

les escoles, es facturarà el 30% de totes les quotes mensuals. 
 

 Batxillerat  
o Durant els mes d’abril  es retornarà el 30% de la quota dels dies en que no s’ha 

realitzat l’activitat del mes de març. (a partir del dia 13 de març inclòs). 
o Durant el mes d’abril i fins que es restableixi la situació amb la reobertura de 

les escoles, es facturarà el 70% de la quota. 
 

 Servei de menjador escolar, activitats extraescolars, d’acollida o de permanència que 
estiguin directament gestionades per l’escola, sortides escolars d’un dia i colònies 
previstes durant els mesos de març i abril. 

o Es retornarà el 100% de la quota dels dies en què no s’ha prestat el servei (a 
partir del 13 de març) i no es facturarà fins el retorn a l’activitat ordinària. 

 
Tots els retorns de les quantitats referents al mes de març es realitzaran durant el mes d’abril. 
 
Altrament, per a totes aquelles famílies que, degut a les circumstàncies actuals, no els sigui 
possible fer front a les quotes que els proposem, es poden adreçar a la Direcció del centre per 
trobar la millor solució per a tothom, com hem fet des de sempre. 
 
 



 

 
 
 
Per la nostra banda, seguirem fent els possibles per mantenir l’atenció cap a l’alumnat i el seu 
seguiment per intentar que aquest temps no representi un període perdut sinó de millora i 
aprofundiment personal i acadèmic. 
 
Desitgem que la informació que els hem fet arribar hagi aclarit els possibles dubtes que poden 
haver sorgit en aquests moments agraint-vos, de nou, les aportacions que ens heu anat fent 
arribar i la col·laboració de les diferents AMPA dels centres. 
 
Amb l’esperança que tots vosaltres i les vostres famílies us trobeu sans i estalvis, passant aquests 
dies de la millor manera, restem units en la fe i l’esperança que aquesta situació millorarà ben 
aviat. 
 
 
 

Xarxa d’Obres Educatives La Salle Catalunya, 
 


