QUOTES ESCOLARS
Etapa Educació Secundària Obligatòria
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’ESO realitzen activitats complementàries que formen part de la cinquena hora
que ofereix l’escola concertada. Això suposa 4 hores setmanals d’activitats d’aquesta
tipologia.
Activitats complementàries: 60 € (10 mensualitats)
SERVEIS ESCOLARS MENSUALS
Els serveis escolars que les famílies paguen mensualment són:
-

Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP).
Manteniment Multimèdia i Servei Intranet.

Serveis escolars mensuals: 17 € (10 mensualitats)
SERVEIS I MATERIALS ANUALS
Els serveis escolars que es paguen un cop l’any són:
-

Material general
Assegurança escolar
Agenda Escolar

Serveis i materials anuals: 130 €
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 €

QUOTES ESCOLARS
FUNDACIÓ MARE ROSA
El pagament de la quota de la Fundació Mare Rosa contribueix a:
-

Millorar i mantenir els edificis, instal·lacions i equipaments escolars.
Serveis d’electricitat, llum i aigua.
Servei de recepció, secretaria i administració.
Serveis de neteja.

Les aportacions a la Fundació Mare Rosa són voluntàries, però alhora imprescindibles per
atendre el projecte educatiu del col·legi
Fundació Mare Rosa (10 mensualitats): 20 €
RESUM DE QUOTES
QUOTA MENSUAL
(10 mensualitats)
A. complementàries
Serveis Escolars
Fundació Mare Rosa
AMPA
Serveis i Materials

QUOTA ANUAL

60€
17€
20€
9€
130€

BON MATÍ
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
SETEMBRE (13 dies)
OCTUBRE (21 dies)
NOVEMBRE (20 dies)
DESEMBRE (13 dies)
GENER (18 dies)
FEBRER (19 dies)
MARÇ (22 dies)
ABRIL (15 dies)
MAIG (20 dies)
JUNY (14 dies)
1 tiquet diari

110.50€
178.50€
170.00€
110.50€
153.00€
161.50€
187.00€
127.50€
170.00€
119.00€
9.20€

Totes les quotes que es presenten en aquest document han estat aprovades pel Consell Escolar el
dia 3 de juny del 2019.

