
 

 

APORTACIONS ECONÒMI QUES 2022-2023 

 
EI, EP y ESO 
 

Mensualitat: 10 rebuts regulars carregats de setembre a juny que engloben les 
activitats complementàries i els serveis escolars. 
EI, EP i 1r, 2n i 3r ESO: El material del curs següent es cobra en dos pagaments 

en els mesos de Juliol i Agost. Als alumnes nous se'ls cobrarà quan es matriculin.  
 

 
P3 P4-P5 

1-2 
EP 

3-6 
EP 

1 ESO 2 ESO 3-4 ESO 

Reserva plaça escolar - - - - - - - 

Act. Complement. 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 

Serveis Escolars 43,20€ 43,20€ 43,20€ 43,20€ 43,20€ 43,20€ 43,20€ 

Piscina - 44,00€ 44,00 € - 21,50 € - - 

Total del mes 123,2€ 167,2€ 167,2€ 123,2€ 
*144,7€ 
123,2€ 

123,2€ 123,2€ 

Donació voluntària 
Mensual 

20 €/primer fill/a; 15 €/a partir del segon fill/a 

 
BATXILLERAT 
 

Matrícula: Els alumnes de 4t d'ESO i 1r de BTX han de fer per transferència 
bancària la reserva de la plaça escolar. El seu import és de 445€, que es podrà 
abonar íntegrament al maig o el 50% al maig i l'altre 50% al juny 

Mensualitat 1r BTX: 10 rebuts regulars carregats de setembre a juny de 432,50 
€ 
Mensualitat 2n BTX: 9 rebuts regulars carregats de setembre a maig de 
475 €: 

El material del curs següent es cobra en dos pagaments en els mesos  de 
Juliol i Agost 
 

Donació voluntària mesual: 20 €/primer fill/a; 15 €/a partir del segon fill/a. 
 

La mensualitat comprèn a més,  el servei de menjador i permanències, sempre que se'n 
faci ús. 
 
 

Serveis escolars: Inclou Assegurança d'accidents i responsabilitat civil, Plataforma 
Educamos, Servei d'Infermeria escolar, Psicopedagogia i Orientació (en col·laboració 
amb AMPA), Servei de Vigilància (en col·laboració amb AMPA), Publicacions escolars, 
Servei informàtic, Servei de Gestió de la Qualitat, Convivències, Sortides i activitats 
culturals. 
Piscina: 

*1r ESO: Es factura el servei d'octubre a març, independentment de quan es                          

faci. El servei és de 6 mesos. 
 

            P4-2n EP: Es factura el servei d'octubre a juny. 
Llibres: La part obligatòria juntament amb el lot de llibres es factura en dos rebuts, el 
50% al juliol i el 50% a l'agost. 
Fotos escolars: Es facturen aquells que les hagin sol·licitat.  



 

 

ALTRES SERVEIS 
 

Menjador escolar: Aquest servei inclou tant els àpats com els serveis d'atenció als 
alumnes. 
 

Quota mensual del menjador 183,00 € 

Quota del menjador de setembre, desembre i juny 126,00 € 

Tiquet del menjador per a un dia 10,50 € 

Tiquet del menjador per a alumnes de Batxillerat 6,00 € 

Tiquet del menjador per a pares a Jornades especials 6,00 € 

 
Permanències: Horari: 7,50-9,00 i de 17,10-19,00. Si l’import total de dies solts 
supera el límit mensual, es cobra l’import mensual. 
  

3 hores, matí i tarda complet, tot el mes 95,80 € 

2 hores i ½ tot el mes, matí o tarda 80,50 € 

2 hores tot el mes, matí o tarda 68,00 € 

1 hora i ½ tot el mes, matí o tarda 55,00 € 

1 hora tot el mes, matí o tarda 46,00 € 

½ hora tot el mes, matí o tarda 28,00 € 

½ hora, dies solts 3,25 € 

1 hora, dies solts 5,15 € 

1 hora i ½ hora, dies solts 6,70 € 

2 hores, dies solts 7,85 € 

 
Transport: Gestionat per l’AMPA amb  l'empresa NOCETE, el preu varia segons la 
parada. 

 
Extraescolars: Gestionat per l’AMPA amb  l'empresa PAIDOS Fundesplai , el preu varia 
segons l'activitat. 


