
  
         C/ Montseny, 27 

 08504 St. Julià de Vilatorta 

   Tel.: 93 888 83 31 

 

Curs 2021/2022 

CONCEPTE            EUROS 

Jornada completa: matí + tarda (de 8:00 a 12:00 i de 15:00 a 

18:00h)*.................................................................................................... 

 

160€ /mes 

Dinar (tot el mes) (de 12:00 a 15:00)......................................................  99,50€ /mes 

Dinar dies esporàdics…….....……………………….…………............. 

Berenars (només pels que no es quedin a dinar).....................................    

Berenars esporàdics (només pels que no es queden a dinar)................... 

9€ /dia 

20€ /mes 

2€ /dia 

  

Quota inicial i assegurança *................................................................... 85,00€/curs (finals de 

juliol) 

Quota inicial a partir del primer de març, descompte del 50%.*............  49€ 

Material.................................................................................................... 35€ /curs (en dues quotes, 

novembre i març) 

 

 

• El preu públic es pagarà entre el 8 i el 10 de cada mes ( sempre a mes vençut).  

• S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en les dietes) en cas d’haver-hi 

més d’un germà matriculat en el centre. 

• S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en les dietes) a les famílies 

nombroses i famílies monoparentals. 

• Aquests dos conceptes subvencionables no són acumulables. 

• En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran gratuïtament, 

previ informe dels serveis socials. 

• Les sortides que es puguin realitzar al llarg del curs es pagaran a part. 

• L’horari del matí és de 8 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a 6 de la tarda. Horari que s’amplia si 

es fa ús del servei d’acollida mitja hora al matí i mitja hora a la tarda (amb un mínim de 6 infants) 

• Amb caràcter previ a l’inici del servei i després de formalitzar la matrícula, s’haurà de satisfer l’import 

corresponent al pagament de la quota inicial que no serà retornat en el supòsit de renúncia a la incorporació al 

curs. Aquesta matrícula es cobrarà directament pel número de compte que haureu donat en la matrícula. 


