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INS DAMIÀ CAMPENY 
Plaça dels Bous, 5  
08301 – Mataró 
93.755.47.30 
www.idc.cat 

 

 

Mataró, a 04 de setembre de 2019 
 
 
 

QUOTA de SERVEIS d’ ESO 
 
 
Assumpte: Quota de serveis i AMPA. 
Objecte: Pagaments ordinaris i curriculars del curs. 
Període: curs 2019/20 
Cost: 150 € quota de serveis. 
   21 € / família d’AMPA. 
 
 
 
Benvolguts pares, 
 
 
Per tal d’agilitar els pagaments ordinaris i curriculars i facilitar-ne la gestió i el 
servei, de cara al curs vinent hem fusionat tots els pagaments en un de sol. 
 
Aquesta quota inclou totes les sortides curriculars, excepte colònies de primer i 
segon, intercanvis a l’estranger i viatges fi de curs. També inclou tots els 
serveis dels alumnes: assegurança escolar obligatòria, activitats didàctiques: com 
conferències i tallers, teatre i tot el material propi de cada curs: per pràctiques de 
laboratori, visual i plàstica, tecnologia,...  
 
El pagament d’aquesta quota haurà fer-se en dos terminis: 
 

1r –  100 € en efectiu en el moment de formalitzar la matrícula 
(alumnes nous) o bé al setembre mitjançant l’APP. 

2n  –  50 € al desembre. 
   
Com realitzar el pagament:  
 

- Baixeu l’APP “Institut Damià Campeny” de Google Play o Apple Store. 
En el full annex podeu trobar accessos directes i eines de suport. 
 

- Una vegada instal·lada al vostre mòbil podreu entrar i veure les seves 
possibilitats. En aquesta primera fase l’APP només la farem servir per 
realitzar pagaments i per rebre les circulars informatives de les sortides 
curriculars. 
 

http://www.idc.cat/
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Nota: Si no podeu entrar a l’APP, vol dir que no tenim el vostre mòbil a la nostra 
base de dades, per tant contacteu via e-mail app@idc.cat indicant:  
 

- El vostre nom complert, DNI i el núm. de mòbil a incloure.  
- El nom complet del vostre fill, DNI i el seu grup classe.  

 
- núm. de mòbil antic a eliminar. 

 
 
 
Atentament, 

 
 
 

Eduard Gómez Puértolas 
Secretari 
Institut Damià Campeny 
Mataró (Barcelona) 
93.755.47.30 

 
 
 

ACLARIMENTS SORTIDES 
 
 

 Les sortides curriculars són obligatòries. En el cas de no assistència, haurà de 
justificar-se i donat el cas, podrà fer-se la devolució a final de curs prèvia 
instància de sol·licitud al secretari. 

 

 Si per raons alienes hem d’anul·lar una sortida, serà substituïda per una altra o 
bé generarà un romanent per finançar les sortides del proper curs, o bé 
realitzarem la devolució a final de curs. 

 

 Si un alumne causa baixa justificada se li retornarà la part proporcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 


