
MODALITAT DE JORNADA
Quota 

mensual
Preu anual, fraccionat en 

10 quotes

Jornada completa, 6 hores i 30 minuts 156,80 € 1.568,00 €

Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h 123,10 € 1.231,00 €

Per a infants nascuts

 l'any 2022
Jornada de tarda, 2 hores de 15:00 a 17:00 h 48,30 € 480,30 €

Abonament fix 5 dies/setm. 150,50 €

Abonament fix 4 dies/setm. 136,50 €

Abonament fix 3 dies/setm. 113,50 €

Tiquet menjador 10,00 €

Abonament fix 5 dies/setm. 121,00 €

Abonament fix 4 dies/setm. 110,00 €

Abonament fix 3 dies/setm. 91,00 €

Tiquet menjador 8,00 €

Bressol de Nadal, 10 dies

Bressol de S.Santa, 4 dies

Bressol d'estiu, 20 dies

PREUS PÚBLICS  CURS 2022 – 2023 
Aprovats pel Ple de l'Ajuntament de 10 de maig de 2019. Preus  prorrogats 

                                                                         NOVETAT
Per als infants nascuts l’any 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finança la 

part del cost del servei escolar que han de satisfer les famílies. 

Aquest servei de 5 hores inclou la franja horària de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 h a 16:30 h 

No hi ha quota de servei escolar per a les famílies dels infants nascuts l'any 2020.

Els serveis complementaris de menjador, acollida i serveis de vacances  són opcionals, per fer-ne ús les 

famílies hauran d’abonar el preu públic corresponent.  

SERVEI ESCOLAR PER ALS INFANTS NASCUTS L'ANY 2021 i 2022

Horari escolar de 8:00 a 12:30 h i de 15 a 17:00 h

Per a infants nascuts

 l'any 2021 i 2022

Jornada intensiva

80,50 €

32,20 €

ESPAI INFANTS I FAMÍLIA - TALLERS. Per a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats

Per a les jornades 

completes i les de tarda

Per a  les jornades 

intensives

Inscripció  per infant    10,00 € /quota mensual

SERVEI DE MENJADOR

Horari de 12:30 a 15:00 h

                                                       SERVEI D'ACOLLIDA, fora de l'horari escolar. 

S'ofereix en franges de 30 minuts, amb un mínim de 8 sol·licituds. 

La inscripció s'haurà de mantenir al llarg de 3 mesos. 

Acollides de  8:00 a 9:00 h; de 12:30 a 13:00 i de 16:30 a 17:30  h

Acollida fixa 30min/dia  23,80 € quota mensual //  Acollida esporàdica 30 minuts 3,65 €

SERVEIS DE VACANCES

S'obren en funció de la demanda. Els dies dels serveis poden variar en funció del calendari escolar

161,00 €


