
 
Sabadell, 2 juliol 2018 

 
ALS PARES DELS NOSTRES ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Benvolguts,  
 
Els adrecem aquesta carta per donar-los a conèixer les quotes que l'escola aplicarà 

durant el curs vinent als alumnes d'Educació Primària. 
 
 Com en altres cursos, els pares dels nostres alumnes rebran dos rebuts. Un que 
correspon a l'ensenyament reglat i serveis escolars i un altre a la FUNDACIÓ P. JOAN 
PROFITÓS. Aquesta fundació té la finalitat d'oferir suport personal i material a l'escola i, per 
tant, permet augmentar la qualitat de la nostra acció educativa. Aspectes com són el 
manteniment de l’edifici, la renovació de l’immobilitzat material i de les instal·lacions, les 
tasques administratives, servei de biblioteca, substitució del professorat, entre d’altres, no 
serien possibles sense aquesta aportació per part de les famílies i no farien possible dur a 
terme el nostre projecte educatiu. 
 

Seguint la línia dels darrers anys, es pot observar la congelació de l’import del rebut de 
la fundació. 
 
L'import dels rebuts d'Educació Primària, per al curs 2018-19, desglossat per conceptes és:  
 

ENSENYAMENT COMPLEMENTARI 75,00 € 

SERVEIS ESCOLARS*  99,00 €* 

TOTAL REBUT ENSENYAMENT 174,00 € 

 

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA (necessària) 11,00 € 

APORTACIÓ FUNDACIÓ 11,00 € 

 

IMPORT TOTAL ESCOLARITZACIÓ 185,00 € 

 
Relació dels Serveis Escolars (*) Import mensual 
Vigilàncies entrades i sortides, guarderia i acolliment 5,10 € 
Assegurança escolar d‘accidents 2,00 € 
Informatització 22,00 € 
Servei orientació i psicopedagògic 27,00 € 
Materials d’ensenyament 11,00 € 
Projectes pedagògics 31,90 € 
Import serveis informats al Dept. d’Ensenyament (*) 99,00€* 

 
 Aquest import mensual es facturarà en 10 rebuts, de setembre a juny.  
 
 Els alumnes de Cicle Inicial que cursen Primària Musical tenen un increment de 130€ 
en el rebut de la Fundació. En aquest cas el total de la Fundació serà de 141€. 
 Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior que cursen Primària Musical tenen un increment 
de 170€ en el rebut de la Fundació. En aquest cas el total de la Fundació serà de 181€ 
 Els únics conceptes que es facturen a part corresponen a les excursions i 
convivències, participació en activitats culturals (visites a museus, espectacles per a 
infants, etc..) i materials didàctics puntuals. 
 Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment que necessitin respecte aquest 
tema. 
 Cordialment,        LA DIRECCIÓ 


