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QUOTES DEL CURS ESCOLAR 2019-2020 

      

EDUCACIÓ INFANTIL , PRIMÀRIA I ESO 

 

QUOTES ACCEPTADES A LA INSCRIPCIÓ I A LA CARTA COMPROMÍS 

 
 

 
• QUOTA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES             

  10 REBUTS MENSUALS ( 10 quotes de setembre a juny )                      Infantil i Primària            .......................    70,00€ 

                                                                                                                      ESO                                .......................    71.00€ 

 

Quota aprovada pel Consell Escolar del centre (regulada pel Departament d’Ensenyament) pel 

desenvolupament de les activitats complementàries escolars, que són  imprescindibles pel normal 

desenvolupament acadèmic. Hores de classe complementàries no curriculars. 

   

• QUOTA DE SERVEIS GENERALS                       

  

1 REBUT INICIAL ANUAL ÚNIC (en el moment de la inscripció )             ...............................................................   50,00€  

 

                                                                                                                     Infantil i Primària       ............................    15,00€ 

10 REBUTS MENSUALS ( 10 quotes de setembre a juny )                         ESO                            ............................    23.50€ 

 

 

        

Participació en el finançament del centre escolar, complements d’assegurances, mobiliari, material didàctic 

col·lectiu, gestió i administració, serveis de neteja, xarxa informàtica, amortitzacions  i inversions. (No inclou 

llibres, quaderns, llibres de lectura, kits de tecnologia, material per a plàstica, ni l’agenda). 

 

• INFORMACIÓ IMPORTANT : Els rebuts mensuals es giren per domiciliació bancària el dia 1 de cada mes. Per 

poder utilitzar els serveis individuals (menjador, sortides, colònies, extraescolars, etc...)  les famílies han 

d’estar al corrent de pagament de les quotes (en cap cas la mesura pot afectar el treball curricular de 

l’alumne). 

 

 

QUOTES PER SERVEIS INDIVIDUALS 

 

• SORTIDES 

 Cost individualitzat per cada sortida. Les sortides formen part de les activitats acadèmiques previstes en el Pla 

Anual del centre. En el cas que algun alumne ja tingui pagada una sortida i no la realitzi per una causa 

justificada, només es podran retornar les despeses que el centre pugui recuperar. 

 

• COLÒNIES DE PRIMÀRIA 

En fer la inscripció es realitzarà un pagament a compte per a la reserva de plaça a la casa de colònies del 30% 

de l’import i al mes de maig s’abonarà la quantitat restant. També es pot fraccionar el pagament. 

 

• SERVEI D’ACOLLIDA 

Pels pares que ho puguin necessitar, oferim (tots els dies lectius del curs) un servei d’ acollida pels alumnes d’ 

infantil i primària de  7,45 a 8,45 del matí, a l’edifici del Cor de Maria.  

 

 Quota servei d’acollida esporàdic d’1 dia (7:45 –8:45)                                                                        .................     3,00€ 

 Quota per ½ hora diària (8:15-8:45)                                      ................    17,00€ 

Quota per  1 hora diària (7:45-8:45)                           .................   30,00€ 

  
En el cas de l’acollida matinal, el mes de setembre es cobrarà íntegrament i al juny es facturarà la meitat del mes. 
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• ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

Activitats i preus: veure full informatiu. 

Les inscripcions, que es poden recollir a les secretaries o a la nostre web es formalitzen el mes de juny. La 

bestreta de 40€ serà descomptada de l’última quota. Es realitzen d’octubre a maig. Inscripció anual. Pagament 

per trimestres. 

 

 

• SERVEI DE VENDA DE LLIBRES DE TEXT  

 El centre, d’acord amb l’AMPA, ofereix el servei de venda de la majoria dels  llibres de text nous. Els alumnes, des 

de 3r de Primària a 4rt ESO, poden fer ús de 2 o 3 llibres “socialitzats” per curs. Gràcies a la col·laboració de 

l’AMPA, aquest fet redueix  notablement el preu total a pagar per  les famílies pel seu lot de llibres. 

 La venda es farà, com és habitual, els dies 18 i 19 de juliol, de 8h a 14h a l’edifici  Sant Josep. 

  

 

• MENJADOR AMB SERVEI DE MONITORATGE 

 Continua el servei ofert actualment, amb elaboració del menjar a les instal·lacions de cuina de l’edifici Cor de 

Maria, que es distribueix als dos menjadors.  

 Opcions de dies esporàdics o abonament al servei. 

 Tiquet unitari ........................................     8,60 € 

 Talonari de 10 tiquets .........................     81,00 € (Vàlids només durant el mateix curs escolar) 

 Abonament de curs ............................ entre 107,60 € i 137,50 €  mensual segons calendari. 

 

       A l’edifici Sant Josep, els alumnes que es queden al menjador poden gaudir de l’hora d’estudi, un espai on 

estudiar després de dinar. 

 

 

ALTRES INFORMACIONS 

 

• AMPA 

Els socis de l’AMPA tenen  descompte en el servei de compra de llibres, així com poden participar en la 

socialització de 2/3 llibres pels alumnes de 3r d’EP a 4t d’ESO, i gaudeixen de subvencions en diferents sortides i 

altres activitats. L’AMPA organitza el dia de l’escola, col·labora en  festes i activitats escolars i subvenciona 

material didàctic i equipaments.    

 Quota anual per família                                             .....................    35,00€ 

 

• ENTREVISTES : DIRECCIÓ I PROFESSORS      

       Demanant cita prèvia,  facilitem el contacte amb els pares en funció de la disponibilitat del seu horari. 

 

• HORARI DE SECRETARIA 

       Matins: 8:45 a 13:00    Tardes: 15:00 a 17:00 

 

• XANDALLS  

La comanda i el pagament de l’equipament esportiu es fa mitjançant una botiga virtual a la qual podran 

accedir   a través d’un link situat a la part central de la pàgina web de la fundació 

(www.fundaciocordemariasantjosep.com). 

 

La temporització per adquirir el xandall pel proper curs escolar és la següent: 

Les comandes realitzades al juliol es recolliran a l’edifici Cor de Maria entre el 18 i 22 de setembre. 

Les comandes realitzades més tard del juliol se serviran a principi d’octubre, a l’edifici Cor de Maria. 

Les comandes ocasionals , ja iniciat el curs, realitzades a partir del mes d’octubre es faran pel mateix sistema 

(botiga virtual) i es recolliran a l’edifici  Cor de Maria en el termini de 20/25 dies. 

Per evitar canvis* i endarreriments, es convenient que, abans de fer la comanda, s’ emprovin els xandalls . 

Disposarem de mostres per tal de verificar les talles del xandall des del 1 de juliol  fins a final de juliol (matins) a 

l’edifici Sant Josep  i a partir del 12 de setembre, a la secretaria de l’edifici Cor de Maria. 

*La comanda de xandall sencer d’una determinada talla i posterior canvi d’una sola de les peces es cobrarà com 

a peces separades. 

http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/

