
Palma, 8 de setembre de 2021

Benvolgudes famílies,

Us presentam la relació de preus dels serveis que us oferim aquest curs.

Escola matinera i d’horabaixa* (infantil i primària):

Mensual      36€

1 dia a la setmana durant tot el mes   9,50€

2 dies a la setmana durant tot el mes      19€

3 dies a la setmana durant tot el mes      29€ 

Diària      3,60€

*L’escola d’horabaixa es durà a terme segons la demanda de les famílies

Menjador:

Setembre i juny                108€

D’octubre a maig                166€

4 dies a la setmana     150€

 

Tiquets de menjador: Bloc de 5 tiquets: 46€. 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.

Menú per endur: 

Mensual     115€

Bloc de 5 tiquets                  32€  

Tiquet esporàdic               6,80€

Servei de berenar:

Aquest servei s’ofereix a l’alumnat del 2n cicle de primària (a les seves aules) i de secundària (al
bar/menjador). Els horabaixes l’ampliam a tota l’escola a la porta del menjador del pati nou de dilluns
a dijous.  

Panet (carnet de 20 berenars)       32€

Sucs (carnet de 20 sucs/batuts de cacau)             27,50€

Aigua (bloc de 20 tiquets)               7,50€

Fruita (carnet de 20 racions)       12€

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



Conceptes generals per a tot l’alumnat:

• Assegurança escolar:  15€  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: 7,20€/mes (de setembre a juny).

• Activitats, sortides i campaments: facturació trimestral.

• Quotes material fungible i didàctic*:

Infantil i primària       20€/mes

ESO                  12,50€/mes

(*) 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  lliurant-lo  fotocopiat  al  seu
alumnat. Per això, el centre recomana l'aportació d'aquestes quotes a les famílies. 

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,

Gerència de la cooperativa


