
FUNDACIÓ MATA DE JONC

Palma, 5 d'octubre de 2012

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Des del Patronat de la Fundació volem donar la benvinguda a tots els nous patrons que en aquest 
curs 2012/2013 heu passat a formar part del nostre i ara vostre projecte educatiu que és MATA DE 
JONC. 

Moltes gràcies als que feu possible tirar endavant aquest projecte, per ser conscients que val la pena 
fer un esforç per tal d'obtenir una educació de qualitat.

El mes de setembre ens reunírem els membres del Patronat i volem fer arribar algunes informacions 
a totes les famílies:

Membres de l'actual Patronat
Com alguns ja sabeu, el Patronat està format per 3 representants dels pares i mares i 3 

representants de l'escola. En aquests moments som:

● Carlos Bonet (tresorer), Joan Cerdà (secretari) i Noemí Vallespir (vocal); com a representants 
dels pares i mares

● Tonyi  Mayol  (presidenta),  Jaume Bueno (vicepresident)  i  Aina  de España (vocal);  com a 
representants de l'escola

Aportacions a la Fundació
El mes de setembre hem incrementat l'IPC anual (3%) a les aportacions, us detallam com 

queden. Us recordam que el total anual aportat desgrava un 25% a la declaració d'hisenda.

1 fill 2 fills

(-10%)

3 fills

(-30%)

+3 fills

(-40%)

3 anys 42,60 38,35 29,85 25,59

4 anys 42,60 38,35 29,85 25,59

5 anys 55,95 50,35 39,25 33,55

1r primària 55,95 50,35 39,25 33,55

2n primària 55,95 50,35 39,25 33,55

3r primària 39,40 35,50 27,60 23,65

4t primària 39,40 35,50 27,60 23,65

5è primària 39,40 35,50 27,60 23,65

6è primària 39,40 35,50 27,60 23,65

1r ESO 35,20 31,65 24,65 21,10

2n ESO 35,20 31,65 24,65 21,10

3r ESO 35,20 31,65 24,65 21,10

4t ESO 35,20 31,65 24,65 21,10



Activitats que subvenciona la Fundació
Com ja sabeu, a l'escola es duen a terme un seguit d'activitats que subvenciona la Fundació i 

que tenen com a objectiu treballar el currículum de cada etapa, seguint la metodologia pròpia de 
l'escola.

Com a novetat per a aquest curs s'ha afegit 1 hora setmanal de Speaking al segon cicle de primària.

Les activitats que es duen a terme actualment són: 

Infantil ● Pedagogia musical (Antònia Coll)

● Treball Individualitzat (Indiana Mas)

● Natació 5 anys (S'Aigua Blava)

● Anglès (Eva Martorell)

1r Cicle de Primària ● Pedagogia musical (Antònia Coll)

● Treball Individualitzat (Indiana Mas)

● Natació  (S'Aigua Blava)

● Informàtica (Xavier Mateu)

2n Cicle de Primària ● Speaking (Steve Schuth)

● Informàtica (Xavier Mateu)

3r Cicle de Primària ● Speaking (Steve Schuth)

● Informàtica (Xavier Mateu) 

UEEC ● Pedagogia musical (Antònia Coll)

Segons els seus horaris d'aula, també  gaudiran de les activitas del seu 
grup de referència.     

ESO ● Speaking (Steve Schuth)

● Biblioteca (Llorenç Mercer/Xavier Mateu)

● Desdoblaments d'aula

● Tallers per a l'educació integral (equip d'orientació del centre)

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

Pàgina web

          A la pàgina web de l'escola, podeu consultar la informació referent a la Fundació.

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

Ben cordialment,

El Patronat de la Fundació.


