
PREGUNTES FREQÜENTS

Mòdul sencer (9h a 13h / 15h a 17h):  226  € 
Mòdul matí (9h a 13h):                           167  €  
Mòdul matí-migdia (9h a 15h):              226  € 
Mòdul tarda (15h a 17h):                         84  € 

 o 8 €. fixe  / 8.5€ esporàdic. (horari sencer )

EDUCACIÓ INFANTIL 

MENJADOR

QUOTES

ACOLLIDA
MATINAL

 ETAPA NO CONCERTADA
1R CICLE D'ED. INFANTIL

Gratuïta

5€ (horari de dinar: 12h-13h).

TRANSPORT preus segons població preus segons població

EXTRAESCOLARS
per 9 mesos

preus segons activitat preus segons activitat

QUÈ INCLOUEN LES QUOTES ?

Activitats complementàries: Són el total d’hores
que es realitzen en el marc de l’horari escolar,
aprovades pel Consell Escolar i el Departament
d’Ensenyament  que l’Administració no cobreix.

Material: Material per a les aules, treballs
manuals i activitats (la Castanyada, Nadal, Portes
Obertes, Santa Joaquima ...)

Assistent de conversa

Plataforma de gestió.

Servei Psicopedagògic

Instal·lacions municipals

Altres: Assegurança de responsabilitat civil, manteniment estructures,secretaria/administració, fibra                     
òptica, imatge, assegurança multirisc edifici…

QUÈ INCLOU EL MENJADOR?

Menjador: El servei de menjador consta del dinar i monitoratge des de la finalització de les classes del matí
fins a l'inici de les classes de la tarda.

TARIFES

per dia

CASAL D'ESTIU
darrera setmana de juny
 - tot juliol

preus segons l'opció triada preus segons l'opció triada

INFANTIL 0 -1 INFANTIL 2

Mòdul sencer (9h a 13h / 15h a 17h):  180,24  € 
Mòdul matí (9h a 13h):                           121,24  €  
Mòdul matí-migdia (9h a 15h):              180,24 € 
Mòdul tarda (15h a 17h):                         60,62  € 

 Al curs '23-24, iniciem el sistema de pagament del servei a través de quotes fixes mensuals, que contemplaran  diferents opcions (paquets anuals de 5
dies/  setmana, 4 dies/setmana, 3 dies/setmana i 2 dies/setmana). Preus de les tarifes fixes encara a determinar. Però, cap d'elles superarà el preu
actual de 5 euros (a Llar fins a les 13 h).ni els 8 euros pels alumnes fixos i els 8,5 euros per dies esporàdics. (horari sencer) 
Informació detallada a finals de juny.

per 11 mesos



PREGUNTES FREQÜENTS

de 7’45h a 9h :  60 €                                  
de 8’30 a 9h :   30 €  
de 8’45 a 9h :   15 €  

de 7’45h a 9h : 6’5 €                                 
de 8    ’30 a 9h :  3 € 
 de 8’45 a 9h :   1’5 €

Fixe

Eventual

8.5€ esporàdic. 
  8 €. fixe

EDUCACIÓ INFANTIL 

MENJADOR

QUOTES

ACOLLIDA
MATINAL

136 €

 ETAPA CONCERTADA

TRANSPORT preus segons població preus segons població

EXTRAESCOLARS
per 9 mesos

preus segons activitat preus segons activitat

QUÈ INCLOUEN LES QUOTES ?

Activitats complementàries: Són el total d’hores
que es realitzen en el marc de l’horari escolar,
aprovades pel Consell Escolar i el Departament
d’Ensenyament  que l’Administració no cobreix.

Material: Material per a les aules, treballs
manuals i activitats (la Castanyada, Nadal, Portes
Obertes, Santa Joaquima ...)

Assistent de conversa

Plataforma de gestió.

Servei Psicopedagògic

Instal·lacions municipals

Altres: Assegurança de responsabilitat civil, manteniment estructures,secretaria/administració, fibra                     
òptica, imatge, assegurança multirisc edifici…

QUÈ INCLOU EL MENJADOR?

Menjador: El servei de menjador consta del dinar i monitoratge des de la finalització de les classes del matí
fins a l'inici de les classes de la tarda.

TARIFES

per dia

CASAL D'ESTIU
darrera setmana de juny
 - tot juliol

preus segons l'opció triada preus segons l'opció triada

2N CICLE D'ED. INFANTIL

Al curs '23-24, iniciem el sistema de pagament del servei a través de quotes fixes mensuals,
que contemplaran  diferents opcions (paquets anuals de 5 dies/  setmana, 4 dies/setmana, 3
dies/setmana i 2 dies/setmana). Preus de les tarifes fixes encara a determinar. Però, cap d'elles
superarà el preu actual de 8 euros pels alumnes fixos  i els 8,5 euros per dies esporàdics.
Informació detallada a finals de juny.

per 10 mesos

per 10 mesos



PREGUNTES FREQÜENTS

de 7’45h a 9h :  60 €                                  
de 8’30 a 9h :   30 €  
de 8’45 a 9h :   15 €  

de 7’45h a 9h : 6’5 €                                 
de 8    ’30 a 9h :  3 € 
de 8’45 a 9h :   1’5 €

Fixe

Eventual

ED. PRIMÀRIA

MENJADOR

QUOTES

ACOLLIDA MATINAL

PRIMÀRIA

per 10 mesos
136 €

 ETAPA CONCERTADA

per 10 mesos

TRANSPORT preus segons població

EXTRAESCOLARS
per 9 mesos

preus segons activitat

QUÈ INCLOUEN LES QUOTES ?

Activitats complementàries: Són el total d’hores
que es realitzen en el marc de l’horari escolar,
aprovades pel Consell Escolar i el Departament
d’Ensenyament  que l’Administració no cobreix.

Material: Material per a les aules, treballs
manuals i activitats (la Castanyada, Nadal, Portes
Obertes, Santa Joaquima ...)

Assistent de conversa

Plataforma de gestió.

Servei Psicopedagògic

Instal·lacions municipals

Altres: Assegurança de responsabilitat civil, manteniment estructures,secretaria/administració, fibra                     
òptica, imatge, assegurança multirisc edifici…

QUÈ INCLOU EL MENJADOR?

Menjador: El servei de menjador consta del dinar i monitoratge des de la finalització de les classes del matí
fins a l'inici de les classes de la tarda.

TARIFES

per dia

CASAL D'ESTIU
darrera setmana de juny
 - tot juliol

preus segons l'opció triada

8.5€ esporàdic. 
  8 €. fixe

Al curs '23-24, iniciem el sistema de pagament del servei a través de quotes fixes mensuals, que
contemplaran  diferents opcions (paquets anuals de 5 dies/  setmana, 4 dies/setmana, 3 dies/setmana i
2 dies/setmana). Preus de les tarifes fixes encara a determinar. Però, cap d'elles superarà el preu
actual de 8 euros pels alumnes fixos  i els 8,5 euros per dies esporàdics.
Informació detallada a finals de juny.



PREGUNTES FREQÜENTS

de 7’45h a 9h :  60 €                                  
de 8’30 a 9h :   30 €  
de 8’45 a 9h :   15 €  

de 7’45h a 9h : 6’5 €                                 
de 8    ’30 a 9h :  3 € 
de 8’45 a 9h :   1’5 €

Fixe

Eventual

ED. SECUNDARIA

MENJADOR

QUOTES

ACOLLIDA

ESO

per 10 mesos
139 €

 ETAPA CONCERTADA

per 10 mesos

TRANSPORT preus segons població

EXTRAESCOLARS
per 9 mesos

preus segons activitat

QUÈ INCLOUEN LES QUOTES ?

Activitats complementàries: Són el total d’hores
que es realitzen en el marc de l’horari escolar,
aprovades pel Consell Escolar i el Departament
d’Ensenyament  que l’Administració no cobreix.

Material: Material per a les aules, treballs
manuals i activitats (la Castanyada, Nadal, Portes
Obertes, Santa Joaquima ...)

Assistent de conversa

Plataforma de gestió.

Servei Psicopedagògic

Instal·lacions municipals

Altres: Assegurança de responsabilitat civil, manteniment estructures, secretaria/administració, fibra                     
òptica, imatge, assegurança multirisc edifici…

QUÈ INCLOU EL MENJADOR?

Menjador: El servei de menjador consta del dinar i monitoratge des de la finalització de les classes del matí
fins a l'inici de les classes de la tarda.

TARIFES

per dia

CASAL D'ESTIU
darrera setmana de juny
 - tot juliol

preus segons l'opció triada

8.5€ esporàdic. 
  8 €. fixe

Al curs '23-24, iniciem el sistema de pagament del servei a través de quotes fixes mensuals, que
contemplaran  diferents opcions (paquets anuals de 5 dies/  setmana, 4 dies/setmana, 3 dies/setmana i
2 dies/setmana). Preus de les tarifes fixes encara a determinar. Però, cap d'elles superarà el preu
actual de 8 euros pels alumnes fixos  i els 8,5 euros per dies esporàdics.
Informació detallada a finals de juny.


