
CURS 2022-2023

Llistat de preus
HORARIS PROPOSATS Preu P1 Preu P2

DESCRIPCIÓ HORARI Nascuts 2021 Nascuts 2020 OBSERVACIONS

Horari de matí De 08:30h a 12:30h 216,00 € 143,28 €
Horari partit De 08:30h a 12:30h i de 14:30h a 16:30h 265,00 € 192,28 €
Horari de matí + migdia De 08:30h a 15:15h 352,00 € 279,28 €  dinar inclòs

Horari complet De 08:30h a 16:30h 362,00 € 289,28 €  dinar i berenar inclosos

Matrícula i assegurança escolar 160,00 € pagament anual

OPCIONS PROPOSADES

DESCRIPCIÓ HORARI PREU OBSERVACIONS

Acollida mensual De 07:30h a 08:30h 35,00 €
Acollida esporàdica De 07:30h a 08:30h 2,50 €

Menjador esporàdic ( fins les 15:15h) 8,00 € avisar abans de les 09:30h

Menjador esporàdic i tarda ( fins les 16:30h ) 15,00 € berenar inclòs

English by Kids & Us 22,00 € Preu mensual. Més 75 eur anuals de material

Documentació necessària Matrícula

Fotocòpia del llibre de família 
Fotocòpia del DNI de la mare i del pare o tutor/a
Fotocòpia del Carnet de Familia Nombrosa, si és el cas
Targeta Sanitària CatSalut

4 fotografies carnet
Import de la matrícula i assegurança escolar

Benvinguts a la vostra Llar,                                                                                                                                       
Tot seguit us proposem uns horaris i us en detallem els preus. No obstant, si aquests no s'ajusten a les vostres 
necessitats, no dubteu en proposar-nos el que més s'adapti al vostre dia a dia. També comptem amb cuina 
pròpia on els menús són elaborats per una dietista-nutricionista infantil. A més oferim servei d'acollida a partir de 
les 07:30h. Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us atendrem.

Enguany, el Departament d'Educació dota els P2 de les Llars d'Infants Privades amb una subvenció de 800€ 
anuals per infant nascut el 2020. Aquesta subvenció es descomptarà de la quota mensual

preu mensual cada 30 minuts

preu diari cada 30 minuts

Fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat ( si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic  oficial justificatiu )

Número de compte bancari en format IBAN ( fotocòpia de llibreta o document bancari )
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