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CALENDARI ESCOLAR
Inici curs
Infantil, Primària, ESO i PQPI: 13 de setembre de 2013
Cicles Formatius: 23 de setembre de 2013
* Reunió informativa d’inici de curs per a les
famílies d’educació infantil, dilluns dia 10 de setembre a
les 19:00 hores; i per a les famílies de 1r, 3r i 5è
d'educació primària, dimarts dia 11 de setembre a les
19:00 hores.
Finalització del curs
Infantil, Primària, ESO i PQPI : 20 de juny de 2014
Cicles Formatius: 20 de juny de 2014
Vacances Nadal:
del 23 de desembre de 2013 al 3
de gener de 2014, ambdós inclosos
Vacances Pasqua: del 17 d’abril al 25 d'abril de 2014,
ambdós inclosos
Dies festius:

1 de novembre de 2013
6 de desembre de 2013

Dies no lectius: 28 de febrer de 2014 (festa escolar
unificada)
Altres:
➡ Tots aquells que es determinin per la corresponent
disposició de la Vicepresidència Econòmica de
Promoció Empresarial i d’Ocupació.
➡ Les dues festes locals oficialment determinades.
En cas que una o les dues festes locals coincideixin
amb dies no lectius, el centre podrà determinar, en
substitució d’aquestes, tants de dies no lectius
com a coincidències s’hagin produït.
➡ Un dia festiu de lliure disposició del centre

QUOTA VOLUNTÀRIA CENTRE
CONCERTAT
La col·laboració de les famílies és del tot necessària per
al sosteniment de les despeses de funcionament del
centre i per millorar el projecte i la qualitat educativa de
la nostra escola.
Podeu informar-vos de les inversions que ha fet la
cooperativa durant el curs 2012-2013 gràcies a l’ajuda
que ha rebut de les famílies d’Es Liceu, visitant la
memòria que, a partir del mes de juliol, trobareu al
portal web www.esliceu.com (Administració i Serveis).

INFANTIL
QUOTA/mes
(setembre a
juny)

16 €

PRIMÀRIA,
ESO
9€

10% descompte 2n germà
20% descompte a partir 3r germà

Cicles
Formatius
15€/trimestre

CLUB DE GIMNÀSTICA ES PLA
A través d'un conveni de col·laboració entre Es Liceu i
el Club de Gimnàstica Es Pla, podeu participar a
aquestes activitats:
⇒
⇒
⇒

Gimnàstica artística
Pilates
Ballet

Les activitats van adreçades a infants a partir de 3
anys, joves i adults.
Per a més informació podeu contactar amb Marita
Morey, tel 699 646 924 o Cati Rosselló, tel 607 266 655
(Club de Gimnàstica Es Pla)

HORARI DE L’ESCOLA
Els mesos de juny i setembre hi haurà jornada
intensiva, de 9:00 a 14:00 per l’alumnat d’infantil i
primària i de 8:10 a 15:15 pel d’ESO.
D’octubre a maig l’horari serà el següent:
Infantil i primària:
de dilluns a dijous de 9:00 a 12:45 i de 14:45 a
16:15 divendres de 9:00 a 13:00.
Secundària:
de dilluns a dijous de 8:10 a 13:10 i de 15:15 a
17:05 divendres de 8:10 a 14:20.
A secundària l’horari varia en funció dels
cursos.
A partir de tercer d’ESO fan jornada intensiva.
P. qualificació prof inicial, de 8:10 a 15:15
P. qualificació prof inicial (mòduls voluntaris),
de 8:10 a 13:10
C. Formatiu de 8:10 a 15:15 torn de matins
de 16:00 a 22:00 torn d’horabaixa

⇒

Entrada a l’escola

L’escola obre la porta del c/ Balanguera, s/n a les 8:55,
excepte pels alumnes d’ ESO que comencen la classe a
les 8:10, o pels que utilitzen el servei d’Escola
matinera.
Als migdies, de dilluns a dijous i pels alumnes d’infantil i
primària l’escola obrirà a les 14:35.

Importància de la puntualitat
Per motius organitzatius, la porta es tancarà a les 9:10.
Per a justificar el retard, l’alumne, acompanyat del seu
familiar, haurà d’entrar per la porta del carrer Cabana.
Quan la manca de puntualitat sense justificar sigui
reiterada, l’alumne haurà d’esperar amb el seu familiar
fins al proper canvi de classe, a les 10:00.

⇒

Sortida de l’escola

L’horari de sortida és a les 16:15, excepte el divendres
que serà a les 13:00 i a les 15:15 pels alumnes que
queden a dinar.
Només podran quedar al centre escolar fora
d’aquest horari, els alumnes que:
⇒
⇒
⇒

Realitzen activitats extraescolars
Estan d’alta en els serveis d’Escola Matinera
Estan amb un adult/tutor responsable

LUDOTECA I ESCOLA D'HORABAIXA
El servei de ludoteca està adreçat a nins i nines de 3 a
6 anys.
L'Escola d'horabaixa (jocs de taula, lectura i
deures) està adreçada a nins i nines de 2n a 4t de
primària. El servei es presta a l'espai de la ludoteca
Podeu utilitzar aquests servei cada horabaixa lectiu de
16,15h a 17,45h
Quota mensual
Talonari 10 tiquets
1 Tiquet

32,60€
26,50€
3,00€

Quota ludoteca/escola d'horabaixa: facturarem 21,95€
per curs escolar per poder fer front a les despeses de
material lúdic/escolar

ESCOLA MATINERA
⇒

Escoleta matinera

Matins de 7.30 h a 8.55 h a la ludoteca per a nins i
nines de 3 a 6 anys
Podeu triar entre:
A – Quota mensual
de 7:30 a 8:55
de 8:00 a 8:55
B – Talonari 10 Tiquets
de 7:30 a 8:55
de 8:00 a 8:55
C – 1 Tiquet
de 7:30 a 8:55
de 8:00 a 8:55
⇒

32,60€
21,65€
26,50€
17,70€
3,00€
2,00€

Biblioteca i Aula d’estudi

Matins de 7:30 a 9:00 a la Biblioteca per a nins i nines
a partir de 6 anys fins a 3r de primària i Aula d’estudi
per alumnat de 4t de primària i ESO
Podeu triar entre:
A – Quota mensual
de 7:30 a 9:00
de 8:00 a 9:00
B – Talonari 10 Tiquets
de 7:30 a 9:00
de 8:00 a 9:00
C – 1 Tiquet/dia

25,25€
16,80€
18,80€
12,65€
2,20€

PROGRAMA, EL DIVENDRES HORABAIXA
Es Liceu ofereix a l’alumnat un programa d’activitats
lúdiques i de reforç educatiu per complementar la
jornada intensiva del divendres.
Alumnes de Primària
⇒ Jocs de taula i d’enginy
⇒ Jocs i entreteniments matemàtics
⇒ Eficàcia lectora
Horari: de les 15:15 a les 16:15.
Preu/mes: 9,00€
Els tallers es faran de forma rotativa alternant l’activitat
cada divendres del mes
Alumnes d’Infantil
⇒ Guarderia d’horabaixa
Horari: de les 15:15 a les 16:15.
Preu/mes : 7,40€
(*) Als infants inscrits a l’activitat extraescolar de
Ludoteca s’oferirà aquest servei gratuït

VENDA DE LLIBRES
La venda dels llibres de text es farà seguint el següent
programa:
Reserva de llibres, NOMÉS PER ALUMNAT DE
PRIMÀRIA I ESO
⇒

Les famílies podran reservar els llibres ingressant
l’import de 20€ de dia 20 de juny a dia 12 de
juliol al núm. de c/c de Sa Nostra 0487 2150 57
2000002755 d’Es Liceu , fent constar el nom de
l’alumne i el curs.

Venda de llibres
⇒

A l’escola

6 de setembre de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00
9 i 10 de setembre de 9:00 a 14:00
El llistat de llibres el trobareu a partir del dia 30 de juny
al taulell d’anuncis de Secretaria i al portal d’Es Liceu
www.esliceu.com (Administració i Serveis)

ESCOLA DE MÚSICA I TEATRE
Música a Educació Infantil
Música i Moviment (1r i 2n Prim)
Cant Coral (1 hora setmana)
Instrument (5 hores setmanals)
inclou instrument, cant coral i
llenguatge musical )
Llenguatge musical
Només instrument
Instrument i llenguatge musical
Teatre

30,50€/mes
33,00€/mes
21,30€/mes
83,45€/mes
25,60€/mes
54,30€/mes
73,10€/mes
36,00€/mes

Quota música: facturarem 21,95€ per curs escolar per
tal de poder fer front a les despeses de material musical
i de teatre

ESCOLA D’IDIOMES (anglès)

amb professorat nadiu i per a alumnat de primària,
ESO, Cicles Formatius i adults
CURS
CURS D’ANGLÈS
ESO i adults
CURS D’ANGLÈS
primària
CONVERSA EN ANGLÈS
PREPARACIÓ FIRST
Quota matrícula anual per a
material i fotocòpies

1 h/mes
----35 €
(dilluns)
21,50 €
-----

2h/mes
65 €
65 €
----70 €

21,95€/any

SORTIDES I ACAMPADES CURRICULARS
Pel seu caràcter curricular són obligatòries.
Un cop els/les mestres us hagin informat i vosaltres
donat la vostra autorització, us les facturarem al rebut
del mes següent.
Les sortides, a més del cost de l’autocar i de l’activitat,
inclouran el cost dels ajudants i acompanyants en el cas
d’educació infantil.
En cas de malaltia es retornarà el preu de l’activitat
però no de l’autocar, els cost d’aquest s’haurà calculat
suposant que tots els nins i nines de la classe hi anirien.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Dues hores setmanals
Una hora setmanal
Tennis (2 h)
Futbol 7
(El futbol 11 depèn del Club)

30,50€/mes
22€/mes
37,85€/mes
35,50€/mes

Quota esport : facturarem 21,95€ per curs escolar
per tal de poder fer front a les despeses de material
esportiu.
Si l’alumne fa més de dues activitats li facturarem
28,15€ per activitat en lloc de 30,50€ .
Per donar-vos de baixa
haureu d’avisar als Serveis
d’Administració (M. José) abans de dia 26. Una vegada
informada l’escola,
haureu de pagar tot el mes
encara que aviseu a mitjan mes.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
Les famílies adherides al programa de reutilització de
llibres, abans del dia 19 de juny de 2013, hauran
de:
a) ingressar l’import de:
-

27,15€ en el cas d’alumnat de 1r a 4t de
primària
79,50€ en el cas d’alumnat de 5è a 6è de
primària

al núm. de c/c de Sa Nostra 0487 2150 57 2000002755
d’Es Liceu, fent constar el nom de l’alumne i el curs
b) Lliurar la butlleta d’adhesió al tutor/a o a serveis
administratius (M José)
El lot de llibres (reutilitzables i no reutilitzables)
l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de
classe.

EQUIPATGE ESCOLAR
La utilització de l’equipatge de l’escola es necessària per
realitzar qualsevol esport (escolar i extraescolar), a més
a més garantitza la seguretat de l’alumnat durant les
sortides curriculars.
L’equipatge escolar d’Es Liceu consta de :
⇒
⇒
⇒

Educació Infantil: bata, bata d'estiu, xandall,
calçons curts i camiseta d’estiu
1r i 2n d’Educació Primària: bata, xandall,
calçons curts i camiseta d’estiu
Educació primària (de 3r a 6è): xandall, calçons
curts i camiseta d’estiu

Preus
Bata

25,75 €

Bata d’estiu

15,50 €

Xandall (calçons i jaqueta)

47,40 €

Calçons curts

17,00 €

Camiseta

10,20 €

Venda de l’equipatge escolar
⇒

⇒

A l’escola, coincidint amb la venda de llibres de
text, els dies 6, 9 i 10 de setembre de 2013,
presentant el comprovant d’haver fet l’ingrés de la
compra al número de c/c de Sa Nostra 0487 2150
57 2000002755 d’Es Liceu
A partir del mes d’octubre a Serveis Administratius
de les 16:30 a les 18:00

Infantil:

Material
Fotocòpies

10 €
9€

De 1r a 4t

Material

9,80 €

de Primària

Fotocòpies

8,25 €

5è i 6è

Material

de Primària

Fotocòpies

7,85 €

ESO

Material

7,20 €

Fotocòpies

9,90 €

9€

Diversificació

Material

17,70 €

PQPI (*)

Material

13,60 €

Fotocòpies

14,10 €

Mat. especialitzat

20,45 €

Cicles

Material

13,60 €

Formatius (*)

Fotocòpies

14,10 €

Mat. especialitzat

20,45 €

* despeses trimestrals

El procés que es segueix en cas d’accident és:
informar al pare/mare perquè dugui al seu fill/a al
Centre d’assistència concertat (Clínica Mútua Balear,
Gremi Forners, 2 polígon de Son Castelló, Clínica
Palmaplanas, Camí dels Reis, s/n), on s’ha de
presentar el butlletí que li lliurarà l’escola. En cas de
què al pare o mare li sigui impossible, l’escola portarà el
nin/a al Centre.
Només en el cas de que l’alumne disposi
d’assegurança escolar, l’escola cobreix les
despeses d’acompanyament i desplaçament de
l’alumne al centre hospitalari.
L'alumnat que té assegurança escolar NO podrà
acudir als serveis sanitaris de la seguretat
social. En cas de fer-ho, la família es fa responsable
de les despeses que l'IBSALUT exigeixi per aquesta
assistència.

MATERIAL I FOTOCÒPIES
Correspon al material i fotocòpies que, per motius
pedagògics, s’utilitzen a l’aula durant tot el curs escolar
(material de funcionament habitual, manualitats,
material informàtic, etc.)
El material que es pugui utilitzar per Carnaval,
Diada de Sant Antoni i/o Setmana Cultural es
facturarà a part.
La despesa es facturarà d’octubre a juny

TAQUILLES
Podeu llogar-les els dies 24 i 25 de setembre a l’hora
d’esbarjo devora de la Biblioteca, i en el mateix moment
us donaran la clau. El preu per tot el curs serà de 20€.

MENJADOR
Per utilitzar aquest servei escolar teniu dues opcions:
A: Pagar una quota mensual:
setembre i juny

7,30 €/dia

d’octubre a maig

136 €/mes (*)

(*) 149 dies lectius
B: Comprar tiquets diaris:
Talonari 10 tiquets
1 Tiquet

79,15 €
8,00 €

El preu del pic-nic de les sortides curriculars pels alumnes
que no es queden a dinar a l’escola serà 6,95€
L’escola subvenciona a les famílies nombroses i a socis/
es d’altres cooperatives amb un 10%, sempre i quan
tots/es els fills/es dinin a l’escola. Aquestes famílies i
socis/es han de sol·licitar la subvenció a l’inici de
curs per escrit als Serveis Administratius de l’escola.
A més a més, l’escola atorgarà 6 subvencions del 30%
per aquells usuaris del menjador, les necessitats familiars
dels quals, així ho justifiquin. El termini de sol·licitud

serà el 26 de setembre. Un cop presentades totes
les sol·licituds s’estimarà qui rebrà la subvenció.
Per tal de facilitar la gestió administrativa, es prega als
pares i mares que llegiu atentament les següents
normes:

• Podreu sol·licitar la devolució de dies de

menjador facturats als rebuts, si l’alumne ha
estat com a mínim 5 dies consecutius sense
utilitzar el servei. Haureu d’avisar als Serveis
d’Administració i la devolució serà de 5,15€ per
dia.
• Del mes d’octubre al mes de maig, ambdós
inclosos, podeu triar entre la facturació mensual
o els tiquets diaris. En cas de que us decanteu
per la facturació mensual, i durant el curs us
donéssiu de baixa, no podreu tornar-hi a
aquesta opció.
• La facturació tancarà dia 26 de cada mes; per la
qual cosa, si us voleu donar de baixa o d’alta
de qualsevol servei o activitat, ho haureu de
comunicar a na Maria José abans de dia 26
per efectuar el canvi a partir del mes següent. Si
avisau després del dia 26, haureu d’esperar
fins al segon mes. En el cas de les vacances
de Nadal s'haurà de notificar abans del dia 23
de desembre.
• Els alumnes de primària que no utilitzin el servei
de menjador i quedin a l’escola els migdies a
l’espera de l’horari de sortida dels alumnes
d’ESO, hauran de pagar el servei de guarderia
dels migdies.
Quota mensual: 10€

DINAR COM A CASA
Programa per a les famílies

Amb l’objectiu d’apropar-vos a la cuina de l’escola, Es
Liceu obre el menjador a les famílies:
Tots els dies de la setmana
Menú: el menú escolar previst
Preu per menú: 6 €
Horari: de les 15:00 a les 16:00
Per fer la reserva:
- El dia abans a cuina@esliceu.com
- És imprescindible les següents dades:
 Nom i llinatges
 Núm. de racions
Forma de pagament
Pagament de tiquet/s al menjador

ASSEGURANÇA ESCOLAR VOLUNTÀRIA
Preu per curs escolar 24,50€

Aquest preu cobreix els accidents que es produeixin en
el Centre durant el calendari escolar, en horari lectiu;
així com totes les activitats esportives, extraescolars,
sortides, acampades i viatges d’estudis.
Al començament del curs podeu demanar una còpia de
la pòlissa si esteu interessats. En cas de no voler
quedar coberts per l’assegurança d’accidents
contractada per l’escola, ho hauríeu de comunicar
per escrit a na Maria José abans de dia 20 de
setembre. En cas contrari, se us facturarà al mes
d’octubre.

