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LA FUNDACIÓ 
 
La Fundació Privada de l’Agrupació Escolar La Immaculada (FAELI) és una entitat sense afany 
de lucre, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 
2.563, té com a finalitat contribuir en l’educació dels alumnes de la nostra escola. La representa 
un Patronat, format per 5 persones que actualment són pares, mares i mestres de l’escola, que 
la gestiona i l’administra.  

L’Escola La Immaculada sosté el seu funcionament mitjançant les aportacions econòmiques que 
rep del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en forma de concert i de 
subvenció, i de les contribucions econòmiques de les famílies, que resulten imprescindibles 
per al funcionament del centre, ja que són el recurs per compensar el dèficit de finançament del 
concert educatiu, reconegut, entre d’altres, per l’informe del Síndic de Greuges de la Generalitat 
de Catalunya.  

Aquestes contribucions es destinen als següents conceptes: 

Activitats complementàries: 
 

 Els alumnes, tant els d’Educació Infantil com els de Primària, completen el seu horari 
setmanal amb 5 hores d’activitats complementàries. Aquestes activitats i les tarifes 
corresponents estan aprovades pel Consell Escolar i autoritzades pel Departament 
d’Educació. 
 

Serveis escolars: 

 Promou un seguit d’iniciatives pedagògiques adreçades a la comunitat educativa i 
formació permanent al personal docent i no docent per potenciar i millorar el projecte 
educatiu del centre. 

 Respon de la dotació de l’edifici, instal·lacions i equipaments escolars (laboratori de llum, 
noves tecnologies, sala Àgora, etc.), del material fungible d’ús personal de l’alumne, 
fotocòpies, agenda escolar o llibreta viatgera, el manteniment TIC, les assegurances 
d’accidents i escolar. 

 Atén les activitats culturals, sortides, excursions, colònies i celebracions, entre d’altres. 

Cal tenir en compte que: 

De setembre a juny (10 mesos) es paga el mateix import (tarifa plana).  

El rebut inclou les sortides, excursions i colònies de tot el curs.  

Al juliol i a l’agost (en dues fraccions):  

 Quota TAC (noves tecnologies, intranet i plataforma Clickedu).  

 Materials d’aprenentatge diversos (quaderns de treball, llibres de lectura, material 
didàctic, manipulatiu i tecnològic...). 
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         Materials d’aprenentatges diversos                                       124,00€                  
         (anual en 2 fraccions al juliol i a l’agost)   
                                                  
         Noves tecnologies (Intranet)                                                 22,00€ 
         (anual en 2 fraccions al juliol i a l’agost)                                                               
 
 

Servei d’acollida matinal (SAM) 
 Esporàdic                                                                                    5,00€ 
 Fix (mensual)                                                                                               40,00€
             
              
 Menjador  
 Esporàdic                                                                                    8,60€                                       

Fix                                                                                              7,85€  
 

 

 

 

 

 

Descomptes: per famílies nombroses el 50% de les activitats complementàries i els serveis escolars d’un dels fills a 
partir del 3r matriculat a l’escola i a partir del 4t fill/a el descompte és del 75%. Per famílies monoparentals el 25% de 
les activitats complementàries i els serveis escolars d’un dels fills. 

 
QUOTES CURS 2021-2022 

 
   
 
 
P3 a 6è  

 
Activitats complementàries   75,00€ 

(mensual setembre a juny) Serveis escolars               84,00€ 
   
  159,00€ 
  

 
 


