
FUNDACIÓ MATA DE JONC

Palma, 10 d’octubre de 2020
Benvolgudes famílies,

En primer lloc, volem donar la benvinguda a les noves famílies i nous socis de la Fundació. 

Com molts de vosaltres ja sabeu, les activitats que subvenciona la Fundació van d’octubre a maig i, a
causa de la situació excepcional de la COVID-19, les hem reorganitzades. L’equip directiu ha prioritzat
que hi  hagi  dos mestres a les classes el  màxim de temps possible;  així,  tots  els  recursos de la
Fundació estaran destinats a aquesta causa. Les activitats han estat adaptades segons la normativa
aplicada per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut: 

• Natació: aquest curs se n’han suspès les sessions, atès que és inviable tant per les mesures
de seguretat com per l’organització dels grups.

• Taller de sons: les sessions es continuen fent, però com a currículum propi de la Conselleria.

• Espai de treball: les sessions s’han substituït per donar suport a les aules.

• Espai digital/taller artístic: se’n fan sessions a primària i a UEECO.

• Speaking: continuen les sessions a infantil i primària.

• A secundària hi ha el servei d’aula d’estudi el migdia i els desdoblaments a les aules.

A  continuació,  us  proporcionam  algunes  informacions  sobre  diferents  temes  relacionats  amb  la
Fundació.

Aportacions 
Hem fet un estudi per adaptar la quota gradualment a un únic import independentment del nivell que
cursin els alumnes. Les aportacions del curs 2020/2021 són les següents: 

1 fill 2 fills

(-10%)

3 fills

(-30%)

+3 fills

(-40%)

3 anys 43,00 38,70 30,10 25,80

4 anys 43,00 38,70 30,10 25,80

5 anys 43,00 38,70 30,10 25,80

1r primària 43,00 38,70 30,10 25,80

2n primària 43,00 38,70 30,10 25,80

3r primària 43,00 38,70 30,10 25,80

4t primària 39,80 35,80 27,85 23,90

5è primària 39,80 35,80 27,85 23,90

6è primària 39,80 35,80 27,85 23,90

UEECO 39,80 35,80 27,85 23,90

1r ESO 35,55 32,00 24,90 21,30

2n ESO 35,55 32,00 24,90 21,30

3r ESO 35,55 32,00 24,90 21,30

4t ESO 35,55 32,00 24,90 21,30



Subvenció de la Fundació a l'escola
Des de l'inici, cada any la Fundació fa una subvenció a l'escola, a fi d'ajudar a pal·liar part del dèficit
que genera el concert educatiu.

Membres de l'actual patronat
El patronat està format per tres representants dels pares i mares, i tres representants de l'escola. En
aquests moments són:

● Joan  David  Janer  (secretari),  Paola  Maddonni  (tresorera)  i  Carmina  Vera  (vocal)  com  a
representants dels pares i mares.

● Tonyi Mayol (presidenta), Antònia Munar (vicepresidenta) i Mercedes Borrega (vocal) com a
representants de l'escola.

Pàgina web

          Podeu consultar la informació referent a la Fundació la pàgina web de l'escola.

Finalment, volem donar les gràcies als qui feis possible aquest projecte i sou conscients que val la
pena fer un esforç per tal d'obtenir una educació de qualitat.

Us recordam que els membres del patronat estam a la vostra disposició.

Ben cordialment,

El patronat de la Fundació


