APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES, CURS ESCOLAR 2018-19
ESTUDIS CONCERTATS
Import mensual

Quotes

Total curs

(1)

75 €

10

750

Servei d'activitats escolars
(sisena hora, professorat extra: escacs, anglès, música) (2)

108,35 €

10

1.083,50 €

Activitats complementàries

Serveis escolars
(Assegurances, gabinet psicopedagògic, vigilància, projectes pedagògics,
manteniment i calefacció) (2)
Material escolar
Àlbums,informatització, material complementàri i fungible (2)
Activitats lúdiques
(festival fi de curs, teatre, hores extra música, gravacions, assajos i
festes tradicionals de l'escola) (2)

10
27,49 €

274,90 €
10

25,21 €

252,10 €
10

12,26 €

122,6

Total rebut col·legi

248,31 €

10

2.483,10 €

Mitja pensió (3)

203,65 €

10

2.036,50 €

(1) Quotes comunicades/aprovades pel Consorci d'Educació de Barcelona, Resolució de 21 de setembre de 2016
(2) L'adscripció a aquestes activitats o serveis és de caràcter voluntàri, no obstant això, són elements fonamentals del nostre Projecte Educatiu i
de la nostra organització i sense les quals no podem portar a terme el nostre projecte pedagògic
(3) La mitja pensió de setmana complerta al llarg del curs 2018-19 correspon a 180 dies lectius
inclou: dinar, berenar, vigilància, estona de joc i migdiada i fruita del matí
Els alumnes que tenen un germà a l'escola tenen un descompte del 5% en la quota de serveis d'activitats escolars i un 10% de la mitja pensió
Les quotes no inclouen: extraescolars, excursions, sortides culturals i equip escolar.
Els alumnes que faltin a l'escola 5 dies laborables consecutius, se'ls abonarà la part proporcional del servei de menjador
(sempre per períodes de 5 en 5 dies)
Les tarifes s'ajustaran cada curs amb l'IPC corresponent

APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES CURS ESCOLAR 18-19
Quota plana, tots els mesos el mateix import,
excepte per a activitats opcionals (excursions, colònies) i quota AMPA.

P3 - P4 - P5
Escolaritat
(Aportació voluntària inclosa)

248,31€

Mitja pensió (setmana sencera)
Possibilitat dies solts

203,65

Opcional:
Associació de Mares i Pares d’Alumnes (quota anual)
Ingrés directe a la tresoreria de l’AMPA:
ES47 0081 5224 4800 0113 9623

25€

