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Estimada família!
La normativa de la Conselleria regula que tots els preus de serveis i activitats complementàries i extraescolars
han d'estar aprovats pel Consell Escolar del Centre i autoritzats per la Conselleria d'Educació i acceptats per les famílies.
Durant la primera visita d'una nova família a l'Escola Les Carolines sempre entreguem a les famílies un document
escrit explicant el cost de tots i cadascun dels Serveis Complementaris, indicant també aquells que son imprescindibles o
bàsics per a que l'Escola i el projecte educatiu de Les Carolines funcione amb normalitat i amb qualitat.
Nosaltres, a l'Escola, tots els anys presentem, a final de cada curs, els preus dels Serveis Complementaris al
Consell Escolar del centre i ho anunciem a les famílies mitjançant el Correu del Dijous. Posteriorment ho comuniquem a
la Conselleria, la qual ens fa arribar la seua autorització. Procurem sempre que d'un curs a altre, les variacions
econòmiques siguen mínimes, així en els últims sis cursos escolars a Les Carolines, l'import del rebut general (sense cap
descompte) amb transport i menjador escolars, ha passat de 332 € a 339,17 €.
Quan l’any 1986 l’Escolà signà el primer concert educatiu amb la Conselleria d’Educació, la normativa sobre
voluntarietat del Serveis Complementaris ja existia, però les famílies es plantejaren que no volien perdre cap d’aquest
serveis, que si bé no abonava la Conselleria, si que ho farien elles per tal de sostenir un projecte educatiu. Aquesta qüestió,
des d’aleshores, està mantenint-se gràcies a que totes les famílies noves accepten incorporar-se al projecte assumint
aquestes condicions econòmiques mentre el seu fill o filla estudia a Les Carolines. De no ser així, el projecte educatiu de
l’Escola Les Carolines no seria possible.
Així podem dir, que en Educació Infantil de Segon Cicle tenim concertats set professionals, però que en realitat
treballen dotze; què el Gabinet Psicopedagògic d'Infantil i Primària no està concertat, què les assegurances escolars no
estan concertades, què tenim dos especialistes d’Anglés a Primària, i dos a Secundària (per realitzar desdoblaments) així
com qüestions relacionades amb reforçament de les classes, monitors de pati i menjador, adquisició de materials o
manteniment escolar. Per açò expliquem a les famílies, quan venen per primera vegada, que el cost real de Les Carolines
és el que quantifiquem en l'apartat de SERVEIS COMPLEMENTARIS. Si les famílies no abonaren els SERVEIS
COMPLEMENTARIS, caldria llevar-los, i acomiadar treballadors i treballadores de l'Escola, és a dir, deixar de donar els
serveis a què abans ens hem referit. Qui pagaria els auxiliars en Infantil? I el Gabinet Psicopedagògic? Qui es faria càrrec
del sosteniment i manteniments de les infraestructures, materials, assegurances, etc.?
Des del 2016 està obert el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA al web de l'Escola. Un dels apartats del portal
replega totes les qüestions administratives de l'Escola com preus, serveis, etc., de forma permanent. També des del 2016
tenim un sistema d'informació administrativa a les famílies que ens permet enviar, per correu electrònic, a cada família,
una factura detalla de cada mensualitat.
Si us cal fer qualsevol consulta sobre qüestions administratives, sols heu d'adreçar-vos al Departament
d'Administració de l’Escola Les Carolines i amb gust us atendrem.
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