SERVEIS:
MENJADOR: Pels alumnes que ho desitgin, l’escola ofereix el servei de menjador escolar. Els tiquets es poden
adquirir a la nostra web santacoloma.lasalle.cat. Clicant a “Botiga virtual”
Tiquet 20 dinars INFANTIL – 167,50€

Tiquet 20 dinars PRIMARIA ESO – 152,50€

1Dinar esporàdic - 9,70 €

SERVEI ACOLLIDA:A partir de les 7:30, l’escola ofereix el servei d’acollida matinal. El preu esporàdic passa a ser
mensual si s’arriben als 10 dies d’utilització. Es domicilia per banc amb la resta de quotes quan finalitza el mes.
1a Franja:
7:30 a 9:15 hores Preu: 84,50 € mensuals o 8,45 euros per cada dia esporàdic.
2a Franja:
8:15 a 9:15 hores Preu: 49,90€ mensuals o 5 euros per cada dia esporàdic.
TRANSPORT ESCOLAR: El Consell Comarcal dona servei de transport escolar a Maçanet, Vidreres, Sils, Riudarenes,
Santa Coloma Residencial.
Rutes, parades i horaris a https://educacio.selva.cat/transport_rutes.php?entitat=Collegi-La-Salle
Preus https://educacio.selva.cat/documentacio.php?transport_Preu-servei
ALERTA ESO: Els horaris del transport es corresponen amb els horaris de Primària
Més informació a de tots els serveis a https://santacoloma.lasalle.cat/serveis/

BATA I EQUIPAMENT ESPORTIU:
Mitjançant la web de l’escola https://santacoloma.lasalle.cat/ les families poden fer la compra a qualsevol hora i dia
de la setmana clicant en l’apartat SERVEIS > BOTIGA VIRTUAL > BATES I XANDALLS. Un cop registrats, comproveu les
mides de les talles de bates i xandalls que necessiteu abans de fer el pagament. Podeu rebre la comanda a casa
vostra. En cas de devolució torneu a entrar a la web, seleccioneu la comanda i peça que voleu retornar i després
indiqueu la nova talla que voleu rebre.
IMPORTANT! El termini d’entrega de les comandes a l’inici de curs pot augmentar fins a dues setmanes degut al
gran nombre de comandes. Durant la resta de curs el termini pot arribar a ser inferior a una setmana. Per a qualsevol
dubte o gestió sobre la comanda podeu contactar amb Uni4me per email a info@uni4me.net o per WhatsApp al
681339988
Els alumnes d’Infantil i Primària han de portar la bata durant l’horari escolar. Aquesta mesura, aprovada pel claustre
de professors, només intenta ajudar els nois i les noies en l’adquisició de l’hàbit de la higiene personal i estalviar als
pares l’enuig de veure peces de roba tacades, esparracades. Els alumnes de totes les etapes han de realitzar les
classes d’educació física amb el xandall de l’escola. Els alumnes d’Infantil i Primària també l’utilitzaran en les sortides
programades pels mestres.

QUOTES ESCOLARS:
Les quotes del proper curs, aprovades pel Consell Escolar del Centre, queden de la següent manera:
QUOTA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Sisena hora de l’escola concertada. Aquesta no entra dins del finançament
que fa el Departament d’Ensenyament, per tant ha de ser aportada per les famílies de l’escola. Aquestes hores
serveixen per complementar el currículum escolar a les tres etapes. La quantitat aprovada pel Consell Escolar de
l’escola és de 71,30 € alumne/mes pels alumnes d’infantil i primària i de 74,40 € alumne/mes pels de secundària.
QUOTA DIGITALITZACIÓ ESCOLA: La idea és dotar les aules de tablets, xarxa, pissarres interactives, equips de so,
robòtica, etc. Això, juntament amb la xarxa inal.làmbrica a tot el centre i la utilització de pissarres digitals permetrà el
treball interactiu amb el contingut digital. Així mateix aquesta quota haurà de servir per a realitzar a l’escola les
inversions necessàries i que d’una altra manera, econòmicament parlant, no serien possibles. La quota seguint les
directrius de La Salle Catalunya i atenent a la tipologia del nostre centre quedarà establerta en 23,45 € alumne/mes
als nivells d’educació infantil i primària. A educació secundària 21,85 € alumne/mes.
QUOTA MANTENIMENT PORTATIL ESCOLA (CURSOS ESO): L’escola cedeix als alumnes l’ús d’un ordinador portàtil
durant tota l’etapa de secundària. Aquesta es una quota anual de 85 € per tot el curs on s’inclou l’assegurança del
portàtil, el manteniment informàtic i subscripcions a tot el software necessari.
QUOTA AMPA: L'AMPA continuarà finançant algunes de les activitats de les que gaudeixen els nostre fills. Es una
quota anual per alumne. 40 € per 1 alumne matriculat, 36 €/alumne per 2 alumnes matriculats, 33€/alumne per 3 o
més alumnes matriculats.

