QUOTES ESCOLARS
Etapa Educació Infantil
El col·legi Regina Carmeli funciona a través de dos eixos: els concerts i subvencions
econòmiques que rep del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i les
aportacions que fan les famílies, ambdues necessàries per realitzar la nostra tasca.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Els alumnes d’educació infantil realitzen activitats complementàries que formen part de la
sisena hora que ofereix l’escola concertada. Això suposa 5 hores setmanals d’activitats
d’aquesta tipologia.
Activitats complementàries: 75 € (10 mensualitats)
SERVEIS ESCOLARS MENSUALS
Els serveis escolars que les famílies paguen mensualment són:
-

Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP).
Manteniment Multimèdia i Servei Intranet.
Millorar i mantenir els edificis, instal·lacions i equipaments escolars.
Servei de recepció, secretaria i administració.

Serveis escolars mensuals: 39 € (10 mensualitats)
SERVEIS I MATERIALS ANUALS
Els serveis escolars que es paguen un cop l’any són:
-

Material general
Assegurança escolar
Dossiers propis anuals de l’etapa d’infantil creats pel propi col·legi per estimular i
motivar l’aprenentatge dels alumnes, agenda escolar i llibre de lectura.

Serveis i materials anuals: 160 €
AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Regina Carmeli utilitza la quota per
gestionar:
-

Excursions
Sessions d’Orientació Educativa
Festa de les famílies
Festa de Carnestoltes, visita dels Reis Mags...
Romiatge a Montserrat

AMPA (10 mensualitats): 9 €
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Serveis i Materials

QUOTA
ANUAL

75€
39€
9€
160€

BONMATÍ
El col·legi ofereix el servei d’acollida de les 7.50 h a les 9.00 h.
Servei de Bon Matí mensual: 70€
1 tiquet diari: 5.60€
MENJADOR
El col·legi ofereix el servei de menjador amb cuina pròpia a càrrec de l’empresa ROCA.
El preu per dia i/o tiquet diari és de: 9.00€

Totes les quotes que es presenten en aquest document han estat aprovades pel Consell Escolar el
dia 1 de juliol del 2021.

