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PREUS DEL CURS 2017-2018 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (ENSENYAMENT) I SERVEIS; aquests serveis inclouen el material 
didàctic complementari, TIC, el Gabinet Psicotècnic i les assegurances. 

             1r i 2n                    3r germà i 
           germà:                    posteriors: 

Ed. Infantil (amb piscina): 151,00 €/mes 135,50 €/mes 
C. Inicial i C. Mitjà d’Ed. Primària: 113,50 €/mes 98,50 €/mes 
Cicle Superior d’ Ed. Primària i ESO: 122,50 €/mes 107,00 €/mes 
 
ENSENYAMENT REGLAT I SERVEIS (abonament mensual): 
 

Batxillerat: 1r curs 368,00 €/mes 351,00 €/mes 
 2n curs  368,00 €/mes 351,00 €/mes 

 

 
APORTACIÓ ANUAL DE LA FUNDACIÓ 110,00€/Anual 
(fraccionada en 5 rebuts per família) 
ALTRES SERVEIS ADICIONALS 

mensualment:  
• Mitja Pensió 

Preu per dia amb pagament mensual (mes complert) 8,20€ 
Preu per dia solt (ticket) 9,20€ 

• Prolongació de Jornada  
Mes de setembre 15,00€ 
Mesos d’octubre a maig 38,00€ 
Mes de juny 15,00€ 

• Armariet taquilla (per1r, 2n, 3r i 4t. d’ESO) 6,10 € 
Prolongació de Jornada: 

o 2n fill: se li cobrarà el 50% de la quota mensual 
o 3r fill i següents seran gratuïts. 

 
MITJA PENSIÓ, SORTIDES, ACTIVITATS CULTURALS 
L’import de les sortides, activitats culturals i de la mitja pensió es cobraran mensualment i en 
factura individual i separada de l’escolaritat. 
 
Recordeu que: 

 Tots els cobraments es faran per domiciliació bancària. 
 Tot rebut retornat tindrà un recàrrec per operació bancària. 
 Les altes i baixes de qualsevol servei o activitat s’hauran de tramitar a 

través de Secretaria abans del dia 25 del mes anterior a la incidència.  
 En cas de no abonar el rebut del mes corresponent al servei de  

menjador, es donarà de baixa i no es podrà donar d’alta fins abonar el 
rebut pendent  

 
HORARI DE SECRETARIA: de 9:15 a 13:00 hores, de dilluns a divendres. 
 

Una salutació ben cordial. 


