
Palma, 18 de setembre de 2012

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Us presentam la relació de preus dels serveis de què podreu gaudir durant aquest 
curs.

Guarderies i Aula d'Estudi:
Mensual 31,00 €
1 dia a la setmana durant tot el mes   8,25 €
2 dies a la setmana durant tot el mes 16,50 €
3 dies a la setmana durant tot el mes 24,75 € 
Diària     3,10 €

El servei d'aula d'estudi començarà el mes d'octubre

Menjador 
setembre         100,00 €
d’octubre a maig         153,50 €
juny         100,00 € 

Tiquets de menjador (bloc de 5 tiquets) 42,50 €
(Us  recordam que amb tiquets  de menjador,  cada alumne/a  només podrà  dinar  a 
l’escola cinc dies al mes. La gerència de la Cooperativa estudiarà els casos particulars 
que sol·licitin canvis respecte de l’acord general).

Tiquets de menjador de pares (bloc de 5 tiquets)    42,50 €
L'horari  d'aquest  servei  serà  de  14.30h  a  15.30h  amb  confirmació  prèvia  a  la 
secretaria del centre, abans de les 13h.

Bar
Aquest servei s’ofereix a l’alumnat del 2n i 3r cicle de primària i de secundària. Els 
horabaixes l’ampliam a tota l’escola. 

Panet (carnet de 20 berenars) 29,50 €
Sucs (carnet de 20 sucs/batuts de cacao) 25,75 €
Aigua (bloc de 20 tiquets)   6,70 €
Fruita (carnet de 20 racions) 11,35 €

(Recordau que els tiquets han d’estar emplenats amb el nom de l’alumne/a).

Conceptes generals per a tot l’alumnat:
Assegurança escolar: 13,00€ a l’any i el trobareu facturat el mes de desembre de 
2012. (Si voleu consultar les característiques d’aquesta assegurança, trobareu tota la 
informació a la secretaria del centre).

Servei d’assessorament psicològic: 5,00€/mes (de setembre a juny).

Fotocòpies: 2,15€/mes (de setembre a juny).

Sortides, campaments i material escolar: facturació trimestral.

Farem la  facturació  dels  rebuts  per  mesos  vençuts  i  la  lliurarem al  banc  dins  la 
primera quinzena de cada mes. El dia del càrrec al vostre compte dependrà de la 
negociació entre les entitats bancàries.

Ben cordialment,

Gerència de la Cooperativa


