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Mataró, a 8 de juliol de 2020 

 
 

DEVOLUCIONS 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
A la circular informativa de 23 de juny de 2020, vam avançar que hi hauria un saldo a 
favor de l’alumne — c19.20 SALDO A FAVOR, per les sortides no fetes per l’estat 
d’alarma. Durant aquest període hem estat reclamant les bestretes fetes a les 
empreses per les colònies de 1r i 2n, viatge fi de curs de 4t d’ESO i curs de vela de 1r 
de Batxillerat. Ara, tot i què continuem amb les reclamacions, podem donar les 
següents dades del curs 19.20. 
 

 
- PRIMER d’ESO  

 
Colònies a la Garrotxa, l'empresa ALBA ens ha retornat una bona part de les 
bestretes, però ens té retinguts 970,45 € (implica una retenció de 20€ / alumne). 
Per tant, podem tornar una part dels diners avançats, restant 20 €.  

 
Sortides no fetes: romanent de 16 € a favor de l’alumne. 
 

 
- SEGON d’ESO 

 
Colònies a Cardona, hem aconseguit recuperar tots els diners. 
Per tant, podem tornar tot o posar a saldo a favor de l'alumne. 

 
Sortides no fetes: romanent de 39 € a favor de l’alumne. 

 
 

- TERCER d’ESO 
 

Sortides no fetes: romanent de 1 € a favor de l’alumne. 
  
    

- QUART d’ESO 
 

Viatge fi de curs ITÀLIA: vam recuperar tot excepte la bestreta de Vueling 

(implica una retenció de 25 € / alumne), i ja hem tornat els diners a les famílies. 

Sortides no fetes: romanent de 36 € a favor de l’alumne. 
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- PRIMER de Batxillerat 
 

Curs de Vela previst pel 3r trimestre c19.20 a l’escola de Vela de Mataró. 

L’empresa ens té retinguda una bestreta de 1.038€, per tant, de moment no podem 

retornar els diners a les famílies, però si podem posar els 47€ a favor de l’alumne, 

en previsió que podrem recuperar-ho més endavant, c20.21 

Sortides no fetes: romanent de 16 € a favor de l’alumne. 

 
 
- SEGON de Batxillerat 
 

Sortides no fetes: romanent de 3 € a favor de l’alumne, que gastarem amb el 
comiat de batxillerat de la setmana vinent. 

 
 
Instruccions devolucions, 
 
D’ofici, si la família no diu el contrari, els diners apareixeran reflectits a l’APP 

del centre a l’apartat \Pagaments \Històric de pagaments a l’1 de SETEMBRE 
2020 en el concepte c19.20 SALDO A FAVOR de l’alumne, per poder disposar 
pels pagaments de setembre del curs 20.21. Aquests diners es descomptaran 
de la quota del curs vinent. 
 
Els alumnes de 4t d’ESO rebran els diners per transferència bancària (dels que 
no disposem de CC per fer la transferència han de sol·licitar-ho, al secretari del 
centre, via l’email secretaria@idc.cat. 
 
El saldo a favor de l’alumne/a, es calcula de la forma següent: 
 

Saldo a favor = pagaments fets per les famílies per colònies o curs de 
vela més el romanent per les sortides no fetes menys les quotes 
pendents menys la retenció.  

 
Recordem que la quota de serveis d’ESO i de primer de Batxillerat del curs 
passat (2019/20), es feia en dos terminis: 100€ en formalitzar la matrícula i 50€ 
al desembre. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte. 
 
 
Atentament, 
 
 
Eduard Gómez Puértolas 
Secretari 
Institut Damià Campeny 
secretaria@idc.cat 


