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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, 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 preu 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.
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.
Quan l’any 1986 l’Escolà signà el primer concert educatiu amb la Conselleria d’Educació, la normativa sobre
l’acceptació dels Serveis Complementaris ja existia, però les famílies es plantejaren que no volien perdre cap d’aquest
serveis, que si bé no abonava la Conselleria, sí 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, ni tampoc les assegurances escolars,
què tenim dos especialistes d’Anglès 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 vénen 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.

DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
ESCOLA LES CAROLINES
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INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE
L’ESCOLA LES CAROLINES, C. V. DE PICASSENT
Estimada Família:
En aquestes pàgines trobareu tota la informació sobre els Serveis Complementaris que oferim a l’Escola Les
Carolines, alguns dels quals són totalment opcionals mentre que, altres són necessaris per al normal funcionament de
l'Escola i per al desenvolupament del projecte pedagògic.
Els Serveis Complementaris que podeu trobar a Les Carolines són:
A) Serveis Complementaris Opcionals de Les Carolines (enumerats de l’1 al 4):
1.- Transport Escolar.
2.- Menjador Escolar.
3.- Escola Matinera.
4.- Escola Vespertina.
B) Serveis Complementaris Bàsics (enumerats del 5 al 9). Per al seu sosteniment l’Escola necessita la
participació de totes les famílies perquè es tracta de serveis que fan possible mantenir correctament el centre, fer les
adquisicions de materials necessàries, desenvolupar amb més qualitat els programes pedagògics i disposar de tot el
personal que cal per atendre adequadament a tot l’alumnat.
Tots els Serveis Bàsics estan integrats al rebut escolar en un mateix capítol anomenat SERVEIS
COMPLEMENTÀRIES i són:
5.-Servei Complementari de Monitors, Auxiliars de Classes, Especialistes i
personal de reforçament.
6.-Servei Complementari de Material Escolar d’aula i Departament, Eixides per Activitats
Complementàries Diàries.
7.-Servei Complementari de Manteniment d’Instal·lacions.
8.-Servei Complementari de Gabinet Psicopedagògic.
9.-Servei Complementari d’Assegurança Escolar.
A continuació expliquem les característiques de cada Servei Complementari i especifiquem l’import econòmic
aprovat pel Consell Escolar, autoritzat per la Conselleria i acceptat per les famílies de l'Escola.

1.- SERVEI COMPLEMENTARI DE TRANSPORT ESCOLAR
El transport és un servei que suposa el trasllat de l’alumnat des de la parada, en les rodalies del seu domicili fins
l’Escola; així com la tornada al domicili familiar en finalitzar l’activitat escolar. El transport escolar, a nivell administratiu
el regulem així:
o El servei de transport escolar és independent d’altres serveis escolars i es contracta per a tot el curs escolar (deu
mesos) de forma íntegra.
o La sol·licitud del servei de transport es realitza per escrit i es renova o cancel·la cada curs. Les cancel·lacions
han de fer-se abans del 30 de juny de cada any.
o Cada plaça d’autobús escolar està valorada individualment.
o La utilització de dues o més rutes ha d’estar valorada i aprovada per l’Escola, tant si es tracta de motius familiars,
com per realitzar alguna activitat de temps lliure o formativa. L’ús d’una segona o tercera ruta, amb
independència de les vegades que s’utilitze, porta un suplement de 20 o 30€, respectivament.
o L’alumnat que no té contractat el servei de transport escolar i vulga utilitzar-lo esporàdicament, caldrà que ho
demane a l’Escola (per a rutes de matí, abans de les 13:00 hores del dia anterior; per a rutes de vesprada, abans
de les 13:00 hores del mateix dia). El servei puntual de transport no pot utilitzar-se més de cinc vegades cada
mes. (Entenem que anar del domicili a l’Escola i tornar al domicili són dos serveis de transport diferents).
Els preus del transport escolar per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual de cada plaça de transport per alumne/alumna.......................125,50 €
Preu mensual de cada plaça per a l’alumnat de Picassent centre urbà .........105,00 €
Increment per utilització de dues rutes durant el curs ................................... 20,00 €
Increment per utilització de tres rutes durant el curs ..................................... 30,00 €
Viatge solt per a alumnat que no ha sol·licitat plaça d’autobús...................... 6,00 €
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2.- SERVEI COMPLEMENTARI DE MENJADOR ESCOLAR
El menjador escolar és un servei que proporciona desdejuni, berenar a l’alumnat d’Infantil i fins 4t de Primària ,
així com el dinar a tot l’alumnat que ho demana, es contracta per a tot el curs i el seu import està dividit entre deu mesos,
amb independència dels dies lectius que tinga cada mes.
L’alumnat que no fa ús del menjador escolar, caldrà recollir-lo al centre en el següent horari: Educació Infantil a
les 12:20h, Primària a les 13:00h i per a ESO a les 13:20h.
No està permés dur menjar de casa per a ser consumit al migdia com a dinar, a no ser que el centre ho autoritze
especialment, com és el cas d'aniversaris o festes.
L’alumnat que no té contractat el servei de menjador i vulga utilitzar-lo puntualment, caldrà que ho notifique a
l’Escola a primera hora del dia. No es podrà fer ús del servei de menjador més de cinc vegades en un mateix mes.
Els preus del Menjador Escolar per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne ....................................................................................... 100,70 €
Preu d’un dia solt per alumne/alumna..................................................................... 7,00 €
Quan una família no té contractat el Servei Complementari de Menjador i el seu fill o filla participe en alguna
activitat fora del centre, per a la qual ha calgut preparar pic-nic, sí la família no ha anat a replegar-lo a migdia, es facturarà,
al rebut del mes següent, l'import d'un dia solt de menjador escolar.

3.- SERVEI COMPLEMENTARI D’ESCOLA MATINERA
El servei d’Escola Matinera atén a l’alumnat des de les 8:00 les 9:05 hores i inclou el desdejuni.
Els preus de l’Escola Matinera per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne/alumna................................................................... 45,00 €
Preu mensual per alumne/alumna (família amb dos germans)....................... 40,00 €
Preu mensuals per alumne/alumna (família amb tres germans)..................... 35,00 €
Import per un servei diari de 8 a 9:05 hores (màxim 5 dies al mes)................ 8,00 €

4.- SERVEI COMPLEMENTARI D’ESCOLA VESPERTINA
El servei d’Escola Vespertina atén a l’alumnat des de les 15:00 a les 17:00 hores, sols els mesos de setembre i
juny, quan l’horari escolar finalitza a les 15:00 hores. Inclou berenar.
Els preus de l’Escola Vespertina per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne/alumna........................................................ 45,00 €
Preu mensual per alumne/alumna (família amb dos germans)........... 40,00 €
Preu mensuals per alumne/alumna (família amb tres germans)......... 35,00 €
Preu dia solt per alumne/alumna ......................................................... 8,00 €

5.- SERVEI COMPLEMENTARI DE PERSONAL: AUXILIARS DE CLASSES D’INFANTIL (PRIMER I
SEGON CICLE) MONITORS, ESPECIALISTES D’ANGLÉS, BIBLIOTECA I PROFESSORAT DE REFORÇ
D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.
Amb aquest servei l'Escola pot disposar de personal per atendre les aules d'Infantil de forma permanent, disposar
d'especialistes per a Infantil, Primària i Secundària per fer desdoblaments, així com complementar l'atenció a l'alumnat
amb personal de reforç que no està contemplat al Concert Educatiu.
El preu mensual d'aquest servei per alumne/alumna per al curs 2020-2021 és de ..... 34,60 €
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6.- SERVEI COMPLEMENTARI D’EQUIPAMENT ESCOLAR D’AULA I DEPARTAMENT, EIXIDES PER
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIÀRIES I MATERIAL FUNGIBLE
Mitjançant aquest servei l’Escola pot adquirir materials i maquinària, renovar periòdicament els ja existents,
contractar autobusos per realitzar activitats complementàries d'un dia, realitzar i donar fotocòpies i altres materials, sense
fer facturacions especials ni derrames periòdiques.
Els preus mensuals d’aquest servei per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne/alumna d’Infantil i Primària...................................... 26,50 €
Preu mensual per alumne/alumna de Secundària............................................... 42,00 € (*)
(*) Tot i que la quantitat què abona Secundària és superior en aquest servei, en el total del capítol del rebut escolar queda igualada a Infantil
i Primària, pel fet que Secundaria no abona el Servei Complementari de Gabinet Psicopedagògic, el qual està concertat en aquesta etapa educativa.

7.- SERVEI COMPLEMENTARI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Amb l’import d’aquest servei l’Escola pot atendre tots els subministraments d’energia, aigua, mitjans de
comunicació, internet, reparacions arquitectòniques, jardineria, cristalleria, pintura, neteja, etc., possibilitant que el centre
educatiu estiga sempre en perfectes condicions per atendre les necessitats de l’alumnat.
Igualment fem possible el sosteniment de determinades instal·lacions eductives com ara la piscina, els espais
poliesportius, la biblioteca, els laboratoris, les aules de Música, Informàtica, etc.
El preu mensual per alumne/alumna d’aquest servei per al curs 2021-2022 és....... 40,70 €

8.- SERVEI DE GABINET PSICOPEDAGÒGIC
El sosteniment de tot el personal del Gabinet Psicopedagògic, així com de les seues instal·lacions i materials
depén d’aquest servei, que sols abona l’alumnat d’Infantil i Primària.
Els preus del Gabinet Psicopedagògic per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne/alumna d’Infantil i Primària ............................... 15,50 €
Preu mensual per alumne/alumna de Secundària (Concertat) ..................... 0,00 € (*)
(*) El Gabinet Psicopedagògic de Secundària està inclòs en el Concert Educatiu amb la Conselleria. Aquesta etapa abona més quantitat
del servei de materials escolars quedant totalment igualats, en l'apartat de Serveis Complementaris del rebut escolar, a les altres etapes
educatives.

9.- SERVEI D’ASSEGURANÇA ESCOLAR
Amb l’abonament d’aquest servei, l’Escola fa front a totes les assegurances necessàries que permeten atendre i
tenir garantides totes les cobertures legals.
Els preus del servei d’Assegurança Escolar per al curs 2020-2021 són els següents:
Preu mensual per alumne/alumna d’Infantil, Primària i Secundària.......... 5,05 €
Complement anual per alumne/alumna de 3r i 4t de Secundària .............. 1,12 € (*)
(*) L'Escola està obligada a pagar una taxa anual a la Seguretat Social, per cada alumne o alumna de Tercer i Quart de Secundària.
Aquesta taxa està inclosa en aquest servei complementari d'Assegurança Escolar.
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INFORMACIÓ SOBRE EL CAPÍTOL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS
DEL REBUT ESCOLAR MENSUAL
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 i no sols entre l’alumnat d’aquella etapa educativa a la qual
un determinat cost escolar l’afectava més directament. Amb aquest plantejament d’administració solidària i global, el
rebut escolar sempre és el mateix per a totes etapes educatives -Infantil, Primària i Secundària- sense importar la quantitat
d’alumnes o les variacions en la matriculació que hi haja a cada etapa o a cada nivell escolar. Així podem adquirir materials
i realitzar experiències que d’altra forma serien molt costoses o de molt difícil adquisició per a l’alumnat d’una sola etapa,
cicle o àrea.
Aquest plantejament econòmic volem mantenir-lo amb el pas dels anys, per açò ens esforcem en explicar a totes
les famílies que volen incorporar-se a la vida escolar, la importància de mantenir aquesta idea cooperativista i solidària
que suposa, mantenir entre totes i tots, allò que considerem positiu per a la col·lectivitat escolar. Gràcies a aquest
plantejament tot l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària es beneficia d’una major atenció personal, de més materials,
d’augment d’activitats i de millores en les instal·lacions.
Com expliquem al principi d’aquesta informació sobre els costos dels Serveis Complementaris de Les Carolines,
hi ha una sèrie de serveis que considerem bàsics, i per això demanem a totes les famílies l’acceptació dels mateixos,
per tal de poder continuar mantenint l’Escola que han vist durant la primera visita a Les Carolines, així com desenvolupar
el projecte educatiu què els vam explicar el primer dia. Instal·lacions i projecte educatiu què els han fet decidir-se i triar
l’Escola Les Carolines com a centre escolar per als seus fills o filles.
Tots els Serveis Complementaris Bàsics de Les Carolines estan contemplats al Rebut Escolar en un únic
concepte que nomenem genèricament SERVEIS COMPLEMENTARIS, i al qual s’aglutinen tots els imports del Serveis
Complementaris especificats als apartats 5, 6, 7, 8 i 9 d’aquest full d’informació. Els imports econòmics de l’apartat
SERVEIS COMPLEMENTARIS del Rebut Escolar mensual, cada any han d’estar aprovats pel Consell Escolar del
Centre, acceptats per les famílies i autoritzats per la Conselleria d’Educació.
El concepte de Serveis Complementaris està acceptat per totes les famílies de l’Escola, des de l’any 1986, any
en el qual l’Escola Les Carolines signà el primer Concert Eductiu amb la Conselleria d’Educació.
Durant el curs 2020-2021 l’apartat de SERVEIS COMPLEMENTARIS és el següent:
SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A INFANTIL I PRIMÀRIA:
Servei Complementari de Monitors, Auxiliars de Classes, Especialistes................... 34,60 €
Servei Complementari de Material Escolar d’aula i Departament,
Eixides per Activitats Complementàries Diàries ..................................................... 26,50 €
Servei Complementari de Manteniment d’instal·lacions............................................. 40,70 €
Servei de Gabinet Psicopedagògic................................................................................ 15,50 €
Servei d’Assegurança Escolar....................................................................................... 5,05 €
TOTAL SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A INFANTIL I PRIMÀRIA....... 122,35 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SECUNDÀRIA:
Servei Complementari de Monitors, Auxiliars de Classes, Especialistes...................... 34,60 €
Servei Complementari de Material Escolar d’aula i Departament,
Eixides per Activitats Complementàries Diàries...................................................... 42,00 €
Servei Complementari de Manteniment d’instal·lacions............................................. 40,70 €
Servei de Gabinet Psicopedagògic................................................................................ 0,00 €
Servei d’Assegurança Escolar....................................................................................... 5,05 €
TOTAL SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SECUNDÀRIA....................... 122,35 €
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