
 
Sabadell, 2 juliol 2018 

 
ALS PARES DELS NOSTRES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 
Benvolguts,  
 
Els adrecem aquesta carta per donar-los a conèixer les quotes que l'escola aplicarà durant el curs vinent als 

alumnes d'Educació Secundària. 
 
 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 Secundària, per al curs 2018-19, desglossat per conceptes és: 
 

SERVEIS ESCOLARS*  164,00 €* 

TOTAL REBUT ENSENYAMENT 164,00 € 

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA (però necessària) 54,00 € 

APORTACIÓ FUNDACIÓ 54,00 € 

IMPORT TOTAL DE L’ESCOLARITZACIÓ 218,00 € 

Relació dels Serveis Escolars (*) Import mensual 
Vigilàncies entrades i sortides 5,00 € 
Assegurança escolar d‘accidents 2,00 € 
Informatització 30,00 € 
Servei orientació i psicopedagògic 27,00 € 
Materials d’ensenyament 21,00 € 
Projectes pedagògics 79,00 € 
Import serveis informats al Depart. d’Ensenyament(*) 164,00€* 

   
Aquest import mensual es facturarà en 10 rebuts, de setembre a juny.  
 

TARIFES ESO MUSICAL CURS 2017‐18 (instrument+ll. musical–pack1‐ i opcions: c.coral*,cambra*,conjunt*,combo* o cor jove*) 

Hores d'instrument a la setmana: 0,5h 0,75h 1h 1,25h 1,5h 1,75h 2h 
INSTRUMENT (segons hores d'instrument/set)1  63€ 95€ 126€ 158€ 189 €  221€ 252€
LLENGUATGE MUSICAL (2h/set)1  36€ 36€ 36€ 36€ 36€  36€ 36€
PACK INSTRUMENT+LL. MUSICAL (1)  99€ 131€ 162€ 194€ 225€  257€ 288€
CANT CORAL (1h/set) (afegir a quota, si cal)*  25€ 25€ 25€ 25€ 25€  25€ 25€
CAMBRA (1h/set) (afegir a quota, si cal)*  25€ 25€ 25€ 25€ 25€  25€ 25€
CONJUNT  INSTRUM. (1h/set) (afegir a quota)*  25€ 25€ 25€ 25€ 25€  25€ 25€
COMBO d'Instruments (afegir a quota)*  18 € 27 € 36 € 45 € 54 €  63 € 72 €
Cor jove "Vèrtex" (extraescolar)*  14 € 14 € 14 € 14 € 14 €  14 € 14 €

A l'ESO, les tries que superin l'import dels packs complets, s'aplicarà el preu del pack (excepte Cor jove “Vèrtex” 
i música extraescolar): Pack complet 1r‐2n Eso musical: 215€; Pack complet 3r‐4t Eso musical: 250€. 
 
   
 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 en relació a aquest tema. 
  
 Cordialment, 

LA DIRECCIÓ 


