CONFORMITAT AMB EL CAPÍTOL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS
DEL REBUT ESCOLAR MENSUAL
amb DNI
com a pare, mare, tutor o tutora de/d’
de la classe de (posar el nivell que cursarà),
i coneixedor/a de la informació sobre els diferents serveis voluntaris que oferta l’Escola,
CONEIXEDOR / CONEIXEDORA Què:
1.- La política administrativa de l’Escola Les Carolines, des dels seus inicis, sempre ha contemplat
el repartiment de totes les càrregues escolars entre tot l’alumnat del centre.
2.- El rebut escolar sempre és el mateix per a les tres etapes educatives: Infantil, Primària i
Secundària.
3.- Tots els Serveis Complementaris Bàsics de Les Carolines estan contemplats al Rebut Escolar
en un concepte anomenat genèricament SERVEIS COMPLEMENTARIS detallats a continuació i
que cada any aprova el Consell Escolar de l’Escola Les Carolines.
4.- El concepte de Serveis Complementaris està acceptat voluntàriament per totes les famílies de
l’Escola, des de l’any 1986, any en el qual L’Escola Les Carolines signà el primer Concert amb la
Conselleria d’Educació.
5.- Per al curs 2020-2021 l’apartat de SERVEIS COMPLEMENTÀRIES queda de la següent
forma:
SERVEIS COMPLEMENTÀRIES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA:
Servei Complementari de Monitors, Auxiliars de Patis i Classes.................. 34,60 €
Servei Complementari de Material Escolar d’aula i Departament,
Eixides per Activitats Complementàries Diàries i Fotocòpies...... ................ 26,50 €
Servei Complementari de Manteniment d’instal·lacions................................ 40,70 €
Servei Gabinet Psicopedgògic....................................................................... 15,50 €
Servei d’Assegurança Escolar........................................................................ 5,05 €
TOTAL SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA......................................................................122,35€

SERVEIS COMPLEMENTÀRIES PER A SECUNDÀRIA:
Servei Complementari de Monitors, Auxiliars de Patis i Classes.................. 34,60 €
Servei Complementari de Material Escolar d’aula i Departament,
Eixides per Activitats Complementàries Diàries i Fotocòpies........... ........... 42,00 €
Servei Complementari de Manteniment d’instal·lacions................................ 40,70 €
Servei Gabinet Psicopedgògic....................................................................... 15,50 €
Servei d’Assegurança Escolar........................................................................ 5,05 €
TOTAL SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PER A SECUNDÀRIA...................................................................................122,35€

MANIFESTA i ACCEPTA VOLUNTÀRIAMENT que li siguen facturats, en els rebuts escolars
mensuals, els Serveis Complementaris Bàsics recollits en l’apartat general SERVEIS
COMPLEMENTÀRIES del rebut escolar mensual (dalt detallats), amb un total de deu mensualitats i amb
les revisions anuals que el Consell Escolar de Les Carolines acorde per a cada curs escolar després de
donar la corresponent informació a les famílies de l’Escola.
Data/ fecha

Signatura/firma

NOTES: Els preus expressats ací són per al curs 2020-2021. Pot haver-hi alguna variació per al curs 2021-2022 o següents, que en cada cas haurà
d'aprovar el Consell Escolar i de la qual donarem puntual informació a les famílies per e-mail abans de finalitzar cada curs escolar, entenent-se
acceptada la variació de preus citada en cas de no manifestar oposició en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seua recepció. A continuació
d’aquest document, utilitzat per expressar l’acceptació econòmica, té una còpia del Rebut Escolar detallat, entregat a la família en la reunió informativa
prèvia a la sol·licitud de plaça escolar a l’Escola Les Carolines.

