
 

  
 
 

Quotes llar 2020-21 

L’horari habitual de la Llar serà el mateix que el de l’Escola, matí de 2/4 de 10 a 1 i de 3 a 2/4 de 

6 . Els alumnes que se’ls ha de donar el dinar, únicament es farà en horari lectiu, abans de la 1, 

quan siguin menors de 18 mesos, a partir d’aquesta edat el dinar es donarà com a servei de      

menjador, és a dir mitja pensió. Aquest horari marcarà el preu base per a la totalitat dels      

alumnes de la Llar, sigui quina sigui la seva assistència, doncs entenem que cada infant té          

reservada una plaça i per tant aquesta pressuposa un cost que ni l’escola ni cap altre alumne pot 

assumir. Sobre els preus base que s’indiquen a continuació s’hi afegiran els complements segons 

horaris i opcions que cada família consideri adients. 

 
 MATÍ/TARDA MATÍ  TARDA 
 
 

LACTANTS 197 €/ mes    167 €/mes 142 €/mes 
 

MATERNALS 179 €/ mes    152 €/mes 128 €/mes 
 

LLAR D’INFANTS 163 €/ mes              142 €/mes      118 €/mes 
 

Esporàdic matí o tarda llar (horari escola) 5 € /dia 
 

MENJADOR I VIGILÀNCIA 137 €/mes 
 

MENJADOR I VIGILÀNCIA*  96 €/mes (En cas de portar-se el menjar: farinetes..) 
 

MENJADOR ESPORÀDIC I VIGILÀNCIA   8,70 €/dia 
 

MENJADOR ESPORÀDIC I VIGILÀNCIA* 6,80 €/dia (En cas de portar-se el menjar: farinetes) 
 

DESPESES GENERALS  125 €/curs 
 

MATÍ DE 8 A 2/4 DE 10     32’5  €/mes 
 

TARDA DE 2/4 DE 6 A 19     32’5  €/mes 
 

MATÍ I TARDA     55 €/mes 
 

ESPORÀDIC MATÍ     4 €/dia 
 

ESPORÀDIC TARDA     4 €/dia 
 

ESPORÀDIC TOT EL DIA     7’30 €/dia 
 

MIGDIA LLAR D’1  A 2/4 DE 2     13’5 €/mes 
 

ESPORÀDIC MIGDIA LLAR D’1  A 2/4 DE 2    1’30 €/dia  
 
 

Les quotes que pagaran els alumnes al llarg d’un curs seran 11 i mitja, doncs es descomptarà la 

primera quinzena de juliol durant la qual la Llar romandrà tancada per vacances.  
 

El menjador es descomptarà únicament quan l’alumne falti un 50% dels dies del mes o més, en cap 

altre cas es farà descompte. 
 

Les despeses generals i el material escolar del curs es pagarà proporcionalment, quan s'iniciï 

l’escolarització més tard del mes d’octubre.  

* Les farinetes es donaran als nens que ho sol·licitin, fins els 18 mesos. 


