QUOTES

CURS 21-22

Les etapes de Llar d’infants, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, són
etapes privades. Les etapes d’Infantil, Primària i ESO són etapes concertades per la
Generalitat de Catalunya, i per tant, gratuïtes en la seva escolarització bàsica. Els
conceptes que es desglossen en aquestes etapes són, per tant, tot allò que va
més enllà de les hores curriculars, i que s’ofereix per tal de donar un servei educatiu de
qualitat.
Les activitats complementàries són aquelles hores de més que es realitzen a l’escola, i
que complementen l’educació curricular, a les etapes d’infantil i primària, on els
alumnes fan 30 hores a la setmana. En cap cas el no pagament d’aquest
concepte en els casos que pertoquen, comporta la no-realització de les activitats,
doncs la inclusió és, i vol ser sempre a Sant Marc, un valor que volem fomentar. La
descripció d’aquestes la podeu trobar en aquesta mateixa pàgina web.
Els serveis escolars són tots aquelles serveis que s’ofereixen a l’escola, i que no
són sufragats pel concert educatiu, que permeten la realització de l’activitat lectiva a
l’escola, i que donen servei més enllà de l’estricta activitat acadèmica. Es
contemplen en aquests serveis que figuren amb el nom de serveis escolars, tots
aquells que afecten a la totalitat dels alumnes de l’etapa. Es contemplen aquí, entre
d’altres, conceptes tan diversos com assegurances,
gabinet
psicopedagògic,
vigilants
d’esbarjo,
manteniment
de
les instal·lacions, llicències digitals
d’escola, suport informàtic, línies de fibra òptica, etc.
En qualsevol cas tots els casos s’atenen individualment des de l’administració de
l’escola a fi i efecte que a Sant Marc mai el tema econòmic, en qualsevol de les seves
etapes, sigui en cap cas, un motiu de segregació i
d’impossibilitat d’estudiar en un centre que no té en els seus objectius el benefici
econòmic i sí contempla en el seu ideari, la universalitat de l’educació i el foment de
la diversitat en un context inclusiu.
Totes les quotes que es refereixen es cobren per 10 mensualitats, de setembre a juny.

QUOTES I SERVEIS
CURS 21-22

RESUM

P0

LLAR D'INFANTS

P1

P2

330€

MENSUALITAT (*)
QUOTA MATERIAL, TECNOLÒGICA, GLIFING, LLIBRES ESCOLARS,
AGENDA I ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA, VARIS. (Anual)

400€

P3

EDUCACIÓ INFANTIL

P4

P5

SERVEIS ESCOLARS (*)

114€

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (*)

70€

QUOTA MATERIAL, TECNOLÒGICA, GLIFING, LLIBRES ESCOLARS,
AGENDA I ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA. (Anual)

350€

CI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CM

CS

114€

SERVEIS ESCOLARS (*)
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (*)

73€

QUOTA TRIMESTRAL DE MATERIAL ESCOLAR (**)

37€

QUOTA ANUAL (Només per a alumnat nou)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

350€

1R

2N

3R

4T

200€

SERVEIS ESCOLARS (*)
QUOTA TRIMESTRAL DE MATERIAL ESCOLAR (**)

37€

QUOTA ANUAL (Només per a alumnat nou)

BATXILLERAT

350€

1r

467€

MENSUALITAT (*)

37€

QUOTA TRIMESTRAL DE MATERIAL ESCOLAR (**)
QUOTA ANUAL (Només per a alumnat nou)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

2n

480€

1r

2n

MENSUALITAT PRESENCIAL (*)

465€

MENSUALITAT DISTÀNCIA/ONLINE (*)

365€

QUOTA ANUAL (Només per a alumnat nou)

580€

(*) 10 mensualitats de setembre a juny (import anual prorratejat). El pagament es realitzarà per avançat mitjançant
rebut bancari el primer dia hàbil de cada mes.
En aquestes quotes no s'inclouen les sortides culturals del curs; aquesta informació se us facilitarà durant el curs.
(**) Trimestral: inclòs als rebuts d'octubre/gener/abril.

QUOTES I SERVEIS
CURS 21-22

RESUM

DESCOMPTES
10% de
descompte (2)
Antics
alumnes

(1) Mensualitat, serveis
complementàries

5% de
descompte (1)
escolars

i

activitats

(2) Mensualitat, serveis escolars,
complementàries i servei menjador

activitats

2 germans
al centre

30% de
descompte (2)
20% de

4 germans
al centre

descompte (2)

3 germans
al centre

SERVEI MENJADOR
167€

QUOTA MENJADOR (*)

12€

TIQUET ESPORÀDIC MENJADOR
Inclou el servei de menjador com tot el servei de vigilància i atenció durant la migdiada al centre.

SERVEI PERMANÈNCIES
MATÍ

Dilluns a Divendres de 8.00h-8.30h

QUOTA PER FAMÍLIA MENSUAL (*)

25€
7€

PERMANÈNCIA ESPORÀDICA
TARDA

Dilluns a Dijous de 17.00h-18.30h
Consultar Activitats Extraescolars. Tots aquells alumnes que no estiguin inscrits a cap activitat
extraescolar, a partir de les 17h romandran a l'estudi biblioteca, l'import d'aquest servei es
facturarà segons les tarifes vigents de l'activitat extraescolar.

SERVEI D'AUTOCAR
125€

PREU MENSUAL (*)
PREU MENSUAL 1 TRAJECTE (ANAR O TORNAR) (*)

80€

SERVEI ESPORÀDIC (PER VIATGE)

6€

DESCOMPTES
(3) El descompte és per a cada germà. Aquesta bonificació
no s'acumula a les anteriors i per tant s'aplicarà la que més
beneficiï a les famílies. Aquests descomptes no s'aplicaran
en el cas de fer només una de les rutes (anada o tornada).

30% de
descompte

10% de
descompte
5%

de
descompte

Bonificació
germans
(4)

Bonificació 3r
any ús servei
Autocar

20% de

descompte

Bonificació 1r
any ús servei
Autocar

Bonificació 2n
any ús servei
Autocar

(*) 10 mensualitats de setembre a juny (import anual prorratejat). El pagament es realitzarà per avançat
mitjançant rebut bancari el primer dia hàbil de cada mes.

Si voleu més informació sobre les quotes/serveis podeu contactar amb la Marta
marta@santmarc.com

(+34) 93 204 11 45
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