
 
 
 

 

PREUS SERVEIS 2022/2023 

 
 
 
 

 

 

CONCEPTE PREU MES QUE ES COBRA 

Guarderia mensual 38,00  

Guarderia per dies 2,60  

Fotocòpies Infantil i Primària 22,00 gener i maig 

Fotocòpies ESO i Batxillerat 28,00 gener i maig 

Fotocòpies Secretaria 0,08  

Material 4t, 5è i 6è Infantil 95,00 setembre 

Material 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Primària 43,00 setembre 

Material 1r, 2n, 3r i 4t ESO 20,00 setembre 

Excursions curtes 11,65  
Com a màxim (depenent 
del nombre d’alumnes) 

Excursions mitges 16,15 
Com a màxim (depenent 
del nombre d’alumnes) 

Excursions llargues 21,25 
Com a màxim (depenent 
del nombre d’alumnes) 

 

Menjador mensual i servei de monitors de pati 
Infantil i Primària: a partir de 3 dies a la setmana 
ESO: 2 dies a la setmana 
 

9,30  

Menjador dia i servei de monitors de pati 9,60  

Quota Batxillerat 20,03 De setembre a maig 

AECOM  Infantil 38,00* De setembre a juny 

AECOM Primària 36,00* De setembre a juny 

AECOM ESO i Batxillerat 41,00* De setembre a juny 

Extraescolars SANTA MARIA 360 
Tarifa vinculada a 

cada activitat  
d’octubre a maig 

Extraescolars AULA OBERTA   12,00 d’octubre a maig 

Assegurança escolar a partir de 3r d’ESO 6,00 setembre 

Quota digital Infantil i Primària (compra material tecnològic, 
millora xarxa, plataforma de comunicació Alexia) 

10,00 setembre 

Quota digital ESO i Batxillerat (plataforma de comunicació 
Alexia, compra material tecnològic, millora xarxa, 
administració plataforma GSuite, etc) 

15,00 setembre 

Taquilles ESO i Batxillerat 15,00 setembre 

 
*AECOM. SUMAM PER LA QUALITAT EDUCATIVA. 
Amb les aportacions voluntàries a AECOM (Associació dAjuda a l'Acció Educativa i Cultural del Bisbat de Mallorca) les 
famílies contribuïu a la millora constant del nostre projecte educatiu. La vostra col·laboració resulta imprescindible i ens 
ajuda a sumar energies en temps de molta complexitat. 
La finalitat d’AECOM és poder assumir despeses necessàries del centre com: manteniment i millora dels espais 
(ascensors, gimnàs, aules, etc) i subministraments (calefacció) i dotar d’una auxiliar a Educació Infantil. 
 

*Es farà un descompte de l’AECOM segons el nombre de germans. Al 2n germà se li descomptaran 2 €, al 3r germà 4 €, 
etc. 

 

Els rebuts es domiciliaran pel banc dins els primers cinc dies del mes següent. És a dir, dins els primers 5 dies 
d’octubre es domiciliarà el rebut del mes de setembre, i així successivament. 
 

*Aprovat pel Consell Escolar 29/06/2022 


