ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA SANT FELIU DE LLOBREGAT
INFORMACIÓ COOPERATIVA INFANTIL
1. La condició de Soci s’adquireix al fer l’aportació de 1.100 €, dels quals 559,08 € és una aportació a fons perdut
(segons acord de l’Assemblea General del 17 de desembre 2003 i posterior actualització) i la resta 540,92 €
és l’import de 2 títols (representants legals), com a participació en el capital social de la Cooperativa.
Aquesta segona aportació serà retornada als 15 mesos d'haver causat baixa de la Cooperativa (Estatuts
Socials. Capítol II, Article 15.4), mitjançant petició escrita del soci que haurà de fer-se necessàriament dintre
del termini màxim de 12 mesos des de la data de la baixa (imprès disponible a la Secretaria de l’Escola).
La condició de soci implica la plena i total acceptació dels Estatuts i dels acords vàlids dels òrgans socials i
faculta, al mateix temps, per a l’exercici dels drets inherents a la seva condició conforme als estatuts de la
Cooperativa i a la llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives (Estatuts Socials, Capítol II, Article 8.1).
Fer-se soci de la Cooperativa és voluntari, però del tot imprescindible donat que és la forma jurídica,
econòmica i funcional de la nostra organització.
2.

La quota de la Cooperativa es fixarà segons el Pressupost General que serà aprovat per l’Assemblea de
Socis de la Cooperativa. Consta de dotze mensualitats de setembre a agost.

3.

La baixa voluntària es podrà realitzar al final de l’exercici econòmic, i ho han de comunicar al Consell
Rector amb un mínim de quatre mesos d’antelació. S’estableix un mínim de permanència a la Cooperativa
d’un curs escolar (Estatuts Socials, Capítol II, Article 12.1).

4.

De l’import de les aportacions en el moment de la baixa, se’n deduiran les pèrdues imputades al soci o a la
sòcia corresponents a l’exercici de la baixa i també les corresponents a exercicis anteriors pendents de
compensació (Estatuts Socials, Capítol II, Article 15.2a).

CURS 2019-20
Concepte

Total

Aportació inicial Socis (família)

(única)

1.100 €

Derrama curs (fill/a)

(anual)

30 €

*Quota Cooperativa (fill/a) mensual

179,92 €

*Activitat complementària (alumne/a) mensual

60,00 €

(setembre a juny) TOTAL MES
*Quota Cooperativa /fill/a)

(juliol i agost) TOTAL MES

239,92 €
239,92 €

*Quota Cooperativa (inclou les inversions del curs, les activitats extraescolars, servei pedagògic,
assegurança d’accidents i els serveis generals, que organitza/ofereix la Cooperativa, l’Ampa i l’AEE).
*Activitat complementària (conjunt integrat d’activitats): dedicació 5 hores setmanals.

SERVEIS
Menjador

(setembre a juny) mensual

Acollida matí

(setembre a juny) mensual

38 €

Estudi dirigit (amb berenar)

(setembre a juny ) mensual

48 €

Carretera Sànson núm. 81
08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28

143,01 €

E-mail: mestral@escolamestral.cat
http://www.escolamestral.cat

ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA SANT FELIU DE LLOBREGAT
INFORMACIÓ COOPERATIVA PRIMÀRIA
1.

La condició de Soci s’adquireix al fer l’aportació de 1.100 €, dels quals 559,08 € és una aportació a fons
perdut (segons acord de l’Assemblea General del 17 de desembre 2003 i posterior actualització) i la resta
540,92 € és l’import de 2 títols (representants legals), com a participació en el capital social de la
Cooperativa. Aquesta segona aportació serà retornada als 15 mesos d'haver causat baixa de la
Cooperativa (Estatuts Socials. Capítol II, Article 15.4), mitjançant petició escrita del soci que haurà de fer-se
necessàriament dintre del termini màxim de 12 mesos des de la data de la baixa (imprès disponible a la
Secretaria de l’Escola).
La condició de soci implica la plena i total acceptació dels Estatuts i dels acords vàlids dels òrgans socials i
faculta, al mateix temps, per a l’exercici dels drets inherents a la seva condició conforme als Estatuts de la
Cooperativa i a la llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives (Estatuts Socials, Capítol II, Article 8.1).
Fer-se soci de la Cooperativa és voluntari, però del tot imprescindible donat que és la forma jurídica,
econòmica i funcional de la nostra organització.

2.

La quota de la Cooperativa es fixarà segons el Pressupost General que serà aprovat per l’Assemblea de
Socis de la Cooperativa. Consta de dotze mensualitats de setembre a agost.

3.

La baixa voluntària es podrà realitzar al final de l’exercici econòmic, i ho han de comunicar al Consell
Rector amb un mínim de quatre mesos d’antelació. S’estableix un mínim de permanència a la Cooperativa
d’un curs escolar (Estatuts Socials, Capítol II, Article 12.1).

4.

De l’import de les aportacions en el moment de la baixa, se’n deduiran les pèrdues imputades al soci o a la
sòcia corresponents a l’exercici de la baixa i també les corresponents a exercicis anteriors pendents de
compensació (Estatuts Socials, Capítol II, Article 15.2a).

CURS 2019-20
Concepte

Total

Aportació inicial Socis (família)

(única)

1.100 €

Derrama curs (fill/a)

(anual)

30 €

*Quota Cooperativa (fill/a) mensual

179,92 €

*Activitat complementària (alumne/a) mensual

60,00 €

(setembre a juny) TOTAL MES
*Quota Cooperativa /fill/a)

(juliol i agost) TOTAL MES

239,92€
239,92 €

*Quota Cooperativa (inclou les inversions del curs, les activitats extraescolars, servei pedagògic,
assegurança d’accidents i els serveis generals, que organitza/ofereix la Cooperativa, l’Ampa i l’AEE).
*Activitat complementària (conjunt integrat d’activitats): dedicació de 5 hores setmanals.

SERVEIS
Menjador

(setembre a juny) mensual

Acollida matí

(setembre a juny) mensual

38 €

Estudi dirigit (amb berenar)

(setembre a juny ) mensual

48 €

Carretera Sànson núm. 81
08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28

130,57 €

E-mail: mestral@escolamestral.cat
http://www.escolamestral.cat

ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA SANT FELIU DE LLOBREGAT
INFORMACIÓ COOPERATIVA ESO
1. La condició de Soci s’adquireix al fer l’aportació de 1.100 €, dels quals 559,08 € és una aportació a fons perdut
(segons acord de l’Assemblea General del 17 de desembre 2003 i posterior actualització) i la resta 540,92 €
és l’import de 2 títols (representants legals), com a participació en el capital social de la Cooperativa.
Aquesta segona aportació serà retornada als 15 mesos d'haver causat baixa de la Cooperativa (Estatuts
Socials. Capítol II, Article 15.4), mitjançant petició escrita del soci que haurà de fer-se necessàriament dintre
del termini màxim de 12 mesos des de la data de la baixa (imprès disponible a la Secretaria de l’Escola).
La condició de soci implica la plena i total acceptació dels Estatuts i dels acords vàlids dels òrgans socials i
faculta, al mateix temps, per a l’exercici dels drets inherents a la seva condició conforme als Estatuts de la
Cooperativa i a la llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives (Estatuts Socials, Capítol II, Article 8.1).
Fer-se soci de la Cooperativa és voluntari, però del tot imprescindible donat que és la forma jurídica,
econòmica i funcional de la nostra organització.
2.

La quota de la Cooperativa es fixarà segons el Pressupost General que serà aprovat per l’Assemblea de
Socis de la Cooperativa. Consta de dotze mensualitats de setembre a agost.

3.

La baixa voluntària es podrà realitzar al final de l’exercici econòmic, i ho han de comunicar al Consell
Rector amb un mínim de quatre mesos d’antelació. S’estableix un mínim de permanència a la Cooperativa
d’un curs escolar (Estatuts Socials, Capítol II, Article 12.1).

4.

De l’import de les aportacions en el moment de la baixa, se’n deduiran les pèrdues imputades al soci o a la
sòcia corresponents a l’exercici de la baixa i també les corresponents a exercicis anteriors pendents de
compensació (Estatuts Socials, Capítol II, Article 15.2a).

CURS 2019-20
Concepte

Total

Aportació inicial Socis (família)

(única)

1.100 €

Derrama curs (fill/a)

(anual)

30 €

*Quota Cooperativa (fill/a) mensual

264,,80 €

*Activitat complementària (alumne/a) mensual

60,00 €

(setembre a juny) TOTAL MES
*Quota Cooperativa /fill/a)

(juliol i agost) TOTAL MES

324,80€
324,80 €

*Quota Cooperativa (inclou les inversions del curs, les activitats extraescolars, servei pedagògic,
assegurança d’accidents i els serveis generals, que organitza/ofereix la Cooperativa, l’Ampa i l’AEE).
*Activitat complementària (conjunt integrat d’activitats)

SERVEIS

Menjador

(setembre a juny) mensual

Acollida matí

(setembre a juny) mensual

38 €

Estudi dirigit (amb berenar)

(setembre a juny ) mensual

48 €

Carretera Sànson núm. 81
08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28

130,57 €

E-mail: mestral@escolamestral.cat
http://www.escolamestral.cat

ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA SANT FELIU DE LLOBREGAT
INFORMACIÓ COOPERATIVA BATXILLERAT
1

La condició de Soci s’adquireix al fer l’aportació de 1.100 €, dels quals 559,08 € és una aportació a fons perdut
(segons acord de l’Assemblea General del 17 de desembre 2003 i posterior actualització; aquesta aportació
es pot fer efectiva en el moment de l’alta de la Cooperativa o bé repartir-la en 24 mensualitats) i la resta,
540,92 €, és l’import de 2 títols (representants legals) com a participació en el capital social de la
Cooperativa. Aquesta segona aportació serà retornada als 15 mesos d'haver causat baixa de la
Cooperativa (Estatuts Socials. Capítol II, Article 15.4), mitjançant petició escrita del soci que haurà de fer-se
necessàriament dintre del termini màxim de 12 mesos des de la data de la baixa (imprès disponible a la
Secretaria de l’Escola).
La condició de soci implica la plena i total acceptació dels Estatuts i dels acords vàlids dels òrgans socials i
faculta, al mateix temps, per a l’exercici dels drets inherents a la seva condició conforme als Estatuts de la
Cooperativa i a la llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives (Estatuts Socials, Capítol II, Article 8.1).
Fer-se soci de la Cooperativa és voluntari, però del tot imprescindible donat que és la forma jurídica,
econòmica i funcional de la nostra organització.

2.

La quota de la Cooperativa es fixarà segons el Pressupost General que serà aprovat per l’Assemblea de
Socis de la Cooperativa. Consta de dotze mensualitats de setembre a agost.

3.

La baixa voluntària es podrà realitzar al final de l’exercici econòmic, i ho han de comunicar al Consell
Rector amb un mínim de quatre mesos d’antelació. S’estableix un mínim de permanència a la Cooperativa
d’un curs escolar (Estatuts Socials, Capítol II, Article 12.1).

4.

De l’import de les aportacions en el moment de la baixa, se’n deduiran les pèrdues imputades al soci o a la
sòcia corresponents a l’exercici de la baixa i també les corresponents a exercicis anteriors pendents de
compensació(Estatuts Socials, Capítol II, Article 15.2a).

CURS 2019-20

Aportació Cooperativa (pagament únic)
CONCEPTE

Aportació Cooperativa (pagament fraccionat)

TOTAL

CONCEPTE

TOTAL

559,08 €

Aportació fons perdut

(fraccionada)

Capital social

(única)

540,92 €

(anual)

30,00 €

Aportació fons perdut

(única)

Capital social

(única)

540,92 €

Derrama curs (fill/a)

(anual)

30,00 €

Derrama curs (fill/a)

366,64 €

Quota Cooperativa/ensenyament
(setembre a agost)
(mensual)

Quota Cooperativa/ensenyament
(setembre a agost)
(mensual)

23,30 € x 24 m.

366,64 €

SERVEIS

Menjador

Carretera Sànson núm. 81
08980 – Sant Feliu de Llobregat

(setembre a juny) mensual

Telèfon 93 666 14 28

130,57 €

E-mail: mestral@escolamestral.cat
http://www.escolamestral.cat

