
 
 

 

CURS 2019-20 

QUOTES ACTIVITATS CURRICULARS EDUCACIÓ CONCERTADA 

ÀREES CURRICULARS EDUCACIÓ CONCERTADA 

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

EDUCACIÓ INFANTIL (P-3 / P-4 / P-5)  25h./setmana 100% gratuïta 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 1r. a 6è.)    25h./setmana 100% gratuïta 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (de 1r. a 4t.) 30 h./setmana 100% gratuïta 
 

  

  
 

  

QUOTES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS 

EDUCACIÓ INFANTIL (P-3 / P-4 / P-5) 

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

Serveis  addicionals a l'ensenyament  ( S ) 28,20 € 

Ensenyament complementari (5h./setmanals)  ( EC )  75,00 € 

 103,20 € 
* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula  

Quota Alumne/mes octubre: 58,20€ 

* En el mes d'abril es cobrarà el servei  de transport de l'activitat de natació en els nivells educatius de P-4 i P-5. 

Quota Alumne/mes abril: 28€ 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (1r./2n./3r./4t./5è./6è.) 

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

Serveis  addicionals a l'ensenyament  ( S ) 29,20 € 

Ensenyament complementari (5h./setmanals) ( EC ) 75,00 € 

 104,20 € 
* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula  

Quota Alumne/mes octubre: 67,20€ 

* En el mes de febrer es cobrarà la meitat de la quota del projecte +Música als grups de 3r., 4t. i 5è. Quota 

Alumne/mes febrer: 10€ 

* En el mes d'abril es cobrarà el servei  de transport de l'activitat de natació en els nivells educatius de 1r. i 2n. 

Quota Alumne/mes abril: 28€ 

* En el mes de maig es cobrarà la  segona meitat de la quota del projecte +Música als grups de 3r., 4t. i 5è. Quota 

Alumne/mes maig: 10€ 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  (1r./2n./3r./4t.) 

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

Serveis  addicionals a l'ensenyament  ( S ) 56,05 € 

Ensenyament complementari (3,5h./setmanals) ( EC ) 52,50 € 

 108,55 € 
* En el mes d'octubre es cobrarà el material escolar i materials educatius d'aula  

Quota Alumne/mes octubre: 76,80€ 
 



 
 

( S ) - Conceptes i imports aprovats per Consell Escolar i comunicats al Departament 

d'Ensenyament.  Disposem dels següents serveis: materials educatius d'aula i material escolar, 

servei psicopedagògic, desdoblaments, activitats festives dins del projecte pedagògic del 

centre, assegurances i assistència sanitària, alexia (intranet, avaluació, gestió, comunicació, 

documentació), informatització i digitalització (google apps for education, entorns 

d'aprenentatge, eines hardware, eines software, assessorament, requeriments tècnics) , 

plataformaEDU SantJosep1x1, natació,  vigilàncies de portes en entrades i sortides, botiga 

d'esports, ... 

- A l'etapa de SECUNDÀRIA es deriven una sèrie de despeses vinculades als ensenyaments i 

desdoblaments de professorat en un gran nombre d'hores lectives i complementàries. Aquest 

fet repercuteix en la quota de serveis, sense aquesta no es podria dur a terme l'atenció a 

l'alumnat que requereix aquesta etapa.  
 

( EC ) - Correspon a les hores complementàries, addicionals al Currículum obligatori, de les 

quals l'Escola no rep cap finançament per part de la Generalitat. L'import és aprovat per 

Consell Escolar i autoritzat pel Departament d'Ensenyament.  

 
 

 

 

SERVEI DE MENJADOR  

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

Mensualitat 133,30 € 

Tiquet  dies  solts  8,70 € 
 

El servei de menjador és un servei que oferim i que escullen les famílies que ho necessiten. 

Forma part del projecte educatiu de l'escola amb la col·laboració de l'empresa  GCN 

Menjadors. Tot el menjar és elaborat a la cuina de l'escola. La quota inclou el control sanitari 

referit a dietes, menús especials;  servei de monitoratge i acompanyament del temps de 

menjador, lleure i estudi; informe d'hàbits i conductes alimentàries de manera trimestral.   

La quota mensual es calcula en base al total de dies lectius  del curs i es fracciona entre 9 

mesos (d'octubre a juny) i mig (setembre). 

 

 
 

SERVEI d'ACOLLIDA MATINAL  

CONCEPTE IMPORT/MENSUAL 

Mensualitat 1 hora 58,00 € 

Mensualitat 1/2 hora 29,00 € 

Preu d'ús esporàdic per dia 5,60 € 

El servei d'acollida matinal és un servei que oferim i que escullen les famílies que ho necessiten 

per a la seva conciliació familiar i laboral. 

 



 
 

 

 

MATERIAL ESCOLAR I MATERIALS EDUCATIUS D'AULA 

CONCEPTE IMPORT/CURS 

Etapa INFANTIL  58,20 € 

Etapa PRIMÀRIA 67,20 € 

Etapa SECUNDÀRIA 76,80 € 
 

Aquest pagament es realitza dins del període del mes d'octubre en una sola quota que abasta 
tot el curs. Cada curs escolar, l’escola fa comandes regulars a diverses distribuïdores per 
adquirir tot aquell material fungible necessari per a garantir el bon desenvolupament de les 
activitats que es proposen als infants (el material fungible és aquell material que es 
consumeix amb l’ús que se li dóna).  L’escola també ha d’adquirir regularment altres materials 
que, tot i no ser fungibles, cal que siguin substituïts per a garantir el seu bon funcionament. El 
material didàctic completa altres recursos que la mestra o el mestre combina per afavorir 
l’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquest material també s’adquireix o es fabrica de manera 
regular degut al desgast que comporta el seu ús.  
 
 

 

 

 


