
Palma, 5 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us presentam la relació de preus dels serveis que us oferim aquest curs. Com veureu, hem hagut
de reflectir un increment aproximat d’un 5% a la majoria de les partides. Això s’explica per l’IPC del
curs passat, que ha estat del 10,8%. Aquest fet ha suposat un augment molt considerable a totes
les despeses bàsiques. 

A través del següent formulari us podeu inscriure als serveis que us interessin. 

Escola matinera i d’horabaixa*

 Mensual  38€

 1 dia a la setmana durant tot el mes  10€

 2 dies a la setmana durant tot el mes  20€

 3 dies a la setmana durant tot el mes       30€ 

 Diària     4€

Menjador:

 Setembre 114€

 D’octubre a maig 175€

 4 dies a la setmana 158€

 Juny 114€

Tiquets de menjador: Bloc de 5 tiquets: 48,5€. Us recordam que, amb tiquets de menjador, cada
alumne/a només podrà dinar a l’escola un màxim de cinc dies al mes. Posau-vos en contacte amb en
Joan  Core,  gerent  de  l’escola,  per  sol·licitar canvis  respecte  de  l’acord  general
(gerencia@matadejonc.cat)

Menú per endur:

 Mensual 121€

 Bloc de 5 tiquets 34€  

 Un dia 7,15€

Servei de berenar:

 Panet (carnet de 20 berenars) 34€

 Sucs (carnet de 20 sucs/batuts de cacau)          29€

*L’escola d’horabaixa serà viable en funció del nombre d’inscripcions.

                                                   Mata de Jonc                      Son Espanyolet, 49    07014      Palma     Tel: 971 736677     www.matadejonc.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmxgzfhwCACR_3vih0WDajS6d5kwAsAFkYlMnFJPp_Yt4VmQ/viewform?usp=sf_link


Conceptes generals per a tot l’alumnat:

 Assegurança escolar: 15,75€ a l’any. La trobareu facturada el mes de desembre. Si
voleu consultar les característiques d’aquesta assegurança, trobareu tota la informació a
la secretaria del centre.

 Servei d’assessorament psicològic: 7,50€/mes (de setembre a juny).

 Activitats, sortides i campaments: facturació trimestral.

 Quotes material fungible i didàctic*:
Infantil i primària    20€/mes

                     ESO                               14€/mes

Farem la facturació dels rebuts per mesos vençuts, es tancarà dia 26 de cada mes i se us carregarà
els primers dies de cada mes. El dia del càrrec al vostre compte dependrà de la negociació entre les
entitats bancàries.

Ben cordialment,

Consell Rector

(*) L'objectiu del centre és que tot l'alumnat tengui accés, amb les mateixes condicions de qualitat i quantitat, al material que
necessita per a les tasques escolars. Al mateix temps, la metodologia pedagògica de Mata de Jonc es tradueix en l'ús simbòlic
de llibres que, en part, se substitueix amb el material didàctic que elabora el mateix professorat i que es lliura fotocopiat a
l’alumnat. Per això, el centre recomana l'aportació d'aquestes quotes a les famílies.
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