
FUNDACIÓ MATA DE JONC

Palma, 20 de desembre de 2017

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallam les activitats que duu a terme la Fundació, i que començaren el mes
d'octubre.

Infantil ● Taller de sons (Antònia Coll)

● Espais de treball (Auba Garcia)

● Anglès (Elisabet Comas)

● Natació 5 anys (Illes S'Aigua Blava)

Educació primària ● Taller de sons 1r, 2n i 3r de primària (Antònia Coll)

● Espais de treball 1r, 2n i 3r de primària (Auba Garcia/Aina Bauzà)

● Natació  1r i 2n de primària (Illes S'Aigua Blava)

● Speaking 3r, 4t, 5è i 6è de primària (Lisa Bennett)

● Espai digital 4t, 5è i 6è de primària (Aina Bauzà)

UEEC ● Espai digital (Aina Bauzà)

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

ESO ● Speaking (Lisa Bennett)

● Estudi/ biblioteca (Xavier Mateu/Lisa Bennett)

● Projectes (Xavier Mateu)

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

 
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.

Aportacions a la Fundació
Desprès de molts de cursos de no augmentar les quotes, aquest curs hem incrementat l’1%. A
continuació, us detallam com queden. 

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 56,50 50,85 39,55 33,90

1r primària 56,50 50,85 39,55 33,90

2n primària 56,50 50,85 39,55 33,90

3r primària 39,80 35,80 27,85 23,90

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

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

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


