L'escola Sant Josep es va constituir com a fundació l'any 1999: "Fundació Escolar Sant
Josep". Facilita el desenvolupament dels diferents ensenyaments segons el seu
caràcter propi i l'estil metodològic dotant l'escola dels recursos necessaris per a
millorar els espais, mobiliari i atenció a l'alumnat i les seves famílies.

CURS 2021-2022
QUOTES ACTIVITATS CURRICULARS EDUCACIÓ CONCERTADA
ÀREES CURRICULARS EDUCACIÓ CONCERTADA
CONCEPTE
IMPORT/MENSUAL
EDUCACIÓ INFANTIL (P-3 / P-4 / P-5) 25h./setmana
100% gratuïta
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 1r. a 6è.) 25h./setmana
100% gratuïta
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (de 1r. a 4t.) 30 h./setmana
100% gratuïta

QUOTES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS
EDUCACIÓ INFANTIL (P-3 / P-4 / P-5)
CONCEPTE
Serveis addicionals a l'ensenyament ( S )
Ensenyament complementari (5h./setmanals) ( EC )

IMPORT/MENSUAL
30,20 €
75,00 €
105,20 €
* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula
Quota Alumne/mes octubre: 59,20€
* En el mes d'abril es cobrarà el servei de transport de l'activitat de natació en els nivells
educatius de P-4 i P-5. Quota Alumne/mes abril: 28€
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r./2n./3r./4t./5è./6è.)
CONCEPTE
Serveis addicionals a l'ensenyament ( S )
Ensenyament complementari (5h./setmanals) ( EC )

IMPORT/MENSUAL
31,20 €
75,00 €
106,20 €

* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula
Quota Alumne/mes octubre: 68,20 €
* En el mes de febrer es cobrarà la meitat de la quota del projecte +Música als grups de 3r.,
4t. i 5è. Quota Alumne/mes febrer: 10€
* En el mes d'abril es cobrarà el servei de transport de l'activitat de natació en els nivells
educatius de 1r. i 2n. Quota Alumne/mes abril: 28€
* En el mes de maig es cobrarà la segona meitat de la quota del projecte +Música als grups
de 3r., 4t. i 5è. Quota Alumne/mes maig: 10€

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (1r./2n./3r./4t.)
CONCEPTE
Serveis addicionals a l'ensenyament ( S )
Ensenyament complementari (3,5h./setmanals) ( EC )

IMPORT/MENSUAL
58,05 €
52,50 €
111,00 €

* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula
Quota Alumne/mes octubre: 77,80€
( S ) - Conceptes i imports aprovats per Consell Escolar i comunicats al Departament
d'Ensenyament. Disposem dels següents serveis: materials educatius d'aula i material escolar,
servei psicopedagògic, desdoblaments, activitats festives dins del projecte pedagògic del
centre, assegurances i assistència sanitària, alexia (intranet, avaluació, gestió, comunicació,
documentació), informatització i digitalització (google apps for education, entorns
d'aprenentatge, eines hardware, eines software, assessorament, requeriments tècnics) ,
plataformaEDU SantJosep1x1, natació, vigilàncies de portes en entrades i sortides, botiga
d'esports, ...
- A l'etapa de SECUNDÀRIA es deriven una sèrie de despeses vinculades als ensenyaments i
desdoblaments de professorat en un gran nombre d'hores lectives i complementàries. Aquest
fet repercuteix en la quota de serveis, sense aquesta no es podria dur a terme l'atenció a
l'alumnat que requereix aquesta etapa.
( EC ) - Correspon a les hores complementàries, addicionals al Currículum obligatori, de les
quals l'Escola no rep cap finançament per part de la Generalitat. L'import és aprovat per
Consell Escolar i autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

TOTES LES ETAPES: un sola quota/curs/família
CONCEPTE
Aportació a la Fundació ( F ) Mes de desembre

IMPORT/CURS
45,00 €
45 €

( F ) - És ben sabut per tots que el mòdul econòmic rebut per les administracions públiques és
del tot insuficient i que les famílies han de conèixer aquesta realitat a fi d'assumir l'aportació a
la fundació que es realitza puntualment al mes de desembre: una quota/família/curs
Segons la normativa vigent, la Fundació es complementa amb aportacions voluntàries sense
les quals no podria dur a terme els seus fins socials i educatius.

SERVEI DE MENJADOR
CONCEPTE
Mensualitat
Tiquet dies solts

IMPORT/MENSUAL
134,30 €
8,80 €

El servei de menjador és un servei que oferim i que escullen les famílies que ho necessiten.
Forma part del projecte educatiu de l'escola amb la col·laboració de l'empresa GCN
Menjadors. Tot el menjar és elaborat a la cuina de l'escola. La quota inclou el control sanitari
referit a dietes, menús especials; servei de monitoratge i acompanyament del temps de
menjador, lleure i estudi; informe d'hàbits i conductes alimentàries de manera trimestral.
La quota mensual es calcula en base al total de dies lectius del curs i es fracciona entre 9
mesos (d'octubre a juny) i mig (setembre).

SERVEI d'ACOLLIDA MATINAL
CONCEPTE

IMPORT/MENSUAL
Mensualitat 1 hora
58,50 €
Mensualitat 1/2 hora
29,25 €
Preu d'ús esporàdic per dia
5,70 €
El servei d'acollida matinal és un servei que oferim i que escullen les famílies que ho necessiten
per a la seva conciliació familiar i laboral.

MATERIAL ESCOLAR I MATERIALS EDUCATIUS D'AULA
CONCEPTE
Etapa INFANTIL
Etapa PRIMÀRIA
Etapa SECUNDÀRIA

IMPORT/CURS
59,20 €
68,20 €
77,80 €

Aquest pagament es realitza dins del període del mes d'octubre en una sola quota que abasta
tot el curs. Cada curs escolar, l’escola fa comandes regulars a diverses distribuïdores per
adquirir tot aquell material fungible necessari per a garantir el bon desenvolupament de les
activitats que es proposen als infants (el material fungible és aquell material que es
consumeix amb l’ús que se li dóna). L’escola també ha d’adquirir regularment altres materials
que, tot i no ser fungibles, cal que siguin substituïts per a garantir el seu bon funcionament. El
material didàctic completa altres recursos que la mestra o el mestre combina per afavorir
l’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquest material també s’adquireix o es fabrica de manera
regular degut al desgast que comporta el seu ús.

AMPA
CONCEPTE
IMPORT/CURS
Quota anual / família
35,00 €
L'AMPA organitza les activitat que li són pròpies i la participa en les festes organitzades per
l'escola. Organitza reunions i xerrades per a pares i mares, dret a vot a les assemblees
generals, tenir dret a descomptes en establiments associats, ...

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CONCEPTE
Mètode Helen Doron English
ANGLÈS (migdia) a INFANTIL
(1 sessió/setmana)
ANGLÈS (migdia) a 1er i 2on PRIMARIA
(1 sessió/setmana)
ANGLÈS (migdia) a 3r, 4t, 5è i 6è PRIMARIA
(1 sessió/setmana)
ANGLÈS (migdia) a ESO
(1 sessions/setmana)
Consell Esportiu Alt Penedès
Activitats extraescolars
Fundació Escolar Sant Josep
Iniciació a la dansa
Activitats extraescolars subrogades amb:
- Consell Esportiu Alt Penedès
- Helen Doron English
Activitat extraescolar directa de l'escola:
- Iniciació a la dansa

IMPORT/MES
33,00 €

33,00 €
45,00 €
45,00 €
IMPORT/TRIMESTRE
IMPORT/TRIMESTRE
56,00€

