
 

               Centre Educatiu Cor de Maria - Sant Josep 

                       Educació Infantil, Primària i Secundària 
  

 

 

QUOTES DEL CURS ESCOLAR 2021-2022      

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       ............................   18,00€ 

10 REBUTS MENSUALS ( 10 quotes de setembre a juny )                         ESO                            ............................    25,50€ 

 

 

        

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 tornar 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)  d'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: rebreu per correu el full informatiu i el full d’inscripció. 

Les inscripcions es formalitzen a partir del mes de juliol. La bestreta de 40€ serà descomptada de l’última quota. Es 

realitzen d’octubre a maig. Inscripció anual. 

 

 

● SERVEI DE VENDA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL OBLIGATORI.    

El centre, d’acord amb l’AMPA, ofereix el servei de venda dels  llibres de text nous, dossiers i llicències digitals. Els 

alumnes, des de 3r de Primària a 4rt ESO, fan 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. A més, el fet de ser 

soci de l’AMPA genera un descompte en el preu final dels llibres a tots els nivells de totes les etapes. 

 

La venda es farà online del 2 al 17 de juliol i de l’1 al 15 d’agost  a través de l’enllaç que trobareu a la nostra web: 

www.fundaciocordemariasantjosep.com. Us facilitarem per correu el codi per entra-hi. No caldrà recollir el material 

enlloc, ja que els alumnes el trobaran a l’escola quan comenci el curs. 

 

➔ NOVETAT: AQUEST ANY PODEU COMPRAR EL MATERIAL DIDÀCTIC  AL MATEIX ENLLAÇ  (de P3 a 6è de Primària) 
 Tradicionalment el/la tutor/a us facilita la llista de material didàctic que l’alumne ha de portar a principi de curs. Ara, 

a la mateixa plataforma de venda de llibres trobareu una icona per accedir al material didàctic i fer la compra on-

line. No caldrà recollir el material enlloc, ja que els alumnes el trobaran a l’escola quan comenci el curs. 

 

● 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. El preu del servei de menjador inclou el menú i la vigilància durant l’estona del 

dinar i del pati. 

 Inscripció: l’escola us enviarà un formulari a principi de setembre per inscriure el/la vostre fill/a. 

 Mentre durin les mesures de seguretat sanitària pel COVID-19, la inscripció al menjador ha de ser continuada.  Les    

diferents opcions són de  5 dies a la setmana, 4 dies/setmana etc.. 

        *Abonament 5 dies : 117€ (mesos 09/12/01/04/06)  i  150€ (mesos 10/11/02/03/05) 

                                4 dies :   95€ (mesos 09/12/01/04/06)  i 125€ (mesos 10/11/02/03/05) 

                                3 dies :   75€ (mesos 09/12/01/04/06)  i   95€ (mesos 10/11/02/03/05) 

                                2 dies :   62€/mes 

                                1 dia  :    32€/mes 

        *Preus pendents de l’aprovació del Consell Escolar en funció de l’increment que pugui plantejar l’empresa de 

serveis de cuina. 
       A l’edifici Sant Josep, els alumnes que es queden al menjador per poden gaudir de l’hora d’estudi vigilat, 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           .....................    38,00€ 

 

● 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 

 

 

 

http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/
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● XANDALLS, BATES INFANTIL I BATES DE LABORATORI 

 

La comanda i el pagament es fa mitjançant una nova botiga virtual a la qual es podrà accedir a través d’un enllaç 

situat a la part central de la pàgina web de la fundació (www.fundaciocordemariasantjosep.com).  

 

 

   

 Cal registrar-se (la botiga és nova, cal registrar-se de nou) i escollir el nostre centre:  

 

 

 

Per raons sanitàries, no es permet emprovar-se les mostres que tenim a l’escola. Cal regir-se per les mesures donades 

a la web. 

Un cop realitzada la comanda, aquesta arriba directament a l’escola en un termini de 20 dies. Rebreu un correu de 

l’escola que us ho indicarà. Per evitar desplaçaments, el/la tutora la donarà a l’alumne/a. 

● AUTORITZACIONS DE SORTIDES 

Per tal d'establir mesures de control que afavoreixen la seguretat dels alumnes del centre després de la jornada escolar, 

l'equip directiu ha determinat que tot l’alumnat de P3 FINS A 2n ESO (inclòs) que abandoni el centre sol o acompanyat 

de persones que no són el pare/mare o tutor legal, només ho podrà fer amb el permís exprés d'aquest. En cas contrari, 

l'alumne/a ha de romandre al centre fins que sigui recollit pels seus pares o tutors legals. No serà suficient, en cap cas, 

una comunicació oral al/a la tutor/a o a qualsevol altra persona del centre.    

Diferents supòsits: 

1-Alumnat que habitualment surt sol del centre. En aquest cas el document adjunt es lliurarà  omplert, per a alumnes de 

P3 fins a 2n d’ESO (inclòs) i servirà com a una autorització permanent i vàlida per al curs escolar en vigor. 

2-Alumnat que no és recollit pel pare, mare o tutor legal, però aquests autoritzen, sota la seva responsabilitat, que sigui 

recollit per a altres persones (familiars, altres pares d'alumnes del centre, amics, germans etc.). En aquest cas, ÉS 

IMPRESCINDIBLE que la persona estigui a la llista de les persones autoritzades.  Com en el cas anterior, el document adjunt 

es lliurarà omplert i servirà com a una autorització permanent i vàlida per al curs en vigor. 

3-Alumnes que siguin recollits per una altra persona que no figura a la llista de les persones autoritzades o que aquell dia 

excepcionalment haurien de sortir sols del centre. Només poden sortir del centre amb l'autorització pertinent (Annex 1 - 

Web). En cas contrari han de romandre al centre fins que siguin recollits per pare, mare,  tutor legal o persona autoritzada. 

Aquesta autorització es donarà a secretaria a l'inici de la jornada escolar. 

EN EL SUPÒSIT D’HAVER D’ABANDONAR EL CENTRE ENMIG DE LA JORNADA ESCOLAR 

 Convé evitar que els alumnes surtin durant la jornada escolar. Demanem que adapteu l’hora de recollir-los i la feu 

coincidir amb els moments de canvi o de final d’activitat (canvi de classe, inici/final del pati...) per tal d’evitar 

l’alteració de l’horari de treball de les classes.  Quan algun/a alumne/a hagi de sortir durant la jornada escolar s’ha de 

venir a buscar al centre i signar el registre de  recollida que es trobarà a secretaria. Només ho podrà fer el pare, la 

mare o tutor legal i les persones autoritzades. En el cas d’alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin de sortir enmig de la 

jornada escolar, podran sortir sols si pare/mare/tutor legal ho notifica a secretaria per escrit (Annex 2 - Web). 

 No serà suficient, en cap cas, una comunicació oral al/ a la tutor/a o a qualsevol altra persona del centre.    

Trobareu les autoritzacions a la web del centre (Apartat l’Escola/Documentació/Autoritzacions) 

http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/

