
Circular nº 5

Santa Eugènia, 7 d’octubre de 2022
Benvolgudes famílies,

Sempre hem pregonat  amb orgull  que la quasi totalitat  de les famílies ens heu fet
costat a l’hora de satisfer les aportacions voluntàries de principi del curs (quasi el  98
%) molt poques escoles poden dir el mateix...

Però enguany les coses estan sent diferents: encara un nombre important de  famílies
no ens abonat aquesta aportació que per a l’escola és clau, doncs amb aquests diners
afrontam les despeses de tot el material fungible de tot un curs. ( ens manquen uns
1.500 € per quadrar els comptes)

Per tot això us volem fer una sèrie de puntualitzacions:

- Aquesta aportació està autoritzada per la Conselleria d’Educació. El topall son 51 €
per a infantil i 38 € per a primària. Nosaltres les tenim congelades des de fa 10 anys en
48 € i 36 € respectivament.

- Aquestes aportacions representen el 40% dels ingressos de l’escola. Sense elles no
podem funcionar.

- Gestionam les despeses amb rigor i transparència, cercant els millors preus de les
adquisicions i essent conscients que són diners públics i de les nostres famílies i que,
en cap cas, no es poden malbaratar.

- Establim descomptes per a les famílies nombroses, excepció que feim respecte de
la  majoria  de  les  escoles  i  som flexibles  quan  una  família  ha de  demorar  el  seu
pagament perquè la situació socieoeconòmica que patim és la que és...

- L’escola ha fet un esforç immens d’inversions necessàries pel bé del nostre alumnat:
mobiliari de pati,  chromebooks i  Ipads, tendals, ventiladors, folis,  cortines, plantes i
arbres, llibres de lectura i de consulta, material esportiu, jocs de pati, fotocòpies, eines
i màquines, quaderns de matemàtiques i  de llengua,  pantalles digitals,  tot  tipus de
material didàcitc... tantes i tantes coses! Només en ordinadors per a l’alumnat ens hem
gastat més de 30.000 € en 5 anys perquè els nostres alumnes hi puguin treballar.

A la web de l’escola disposau de la informació necessària per saber en detall  com
gestionam l’economia de l’escola: https://ceipmestreguillemet.cat/archivos/1418

L’escola és vostra i  dels vostres fills/es, us necessitam! Seguiu fent-nos costat,  per
favor! Moltes gràcies!

La direcció de l’escola
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