
 

 

 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 
COL·LEGI SANT JOSEP 

 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

LLAR D'INFANTS     -     TARIFA CURS ESCOLAR 2019-2020 
 

FRANGES HORÀRIES 
QUOTES MENSUALS, de 

setembre a juny (*) 
ALTRES 

Matins: de 9h a 13h 150 € 

Per a tots els alumnes: 
 

▪ Quotes de 56€ x 3 rebuts, 
mesos desembre-març-juny, 

en concepte de programacions 
de treballs, material, agenda, 

dep. psicopedagògic, activitats 
lúdiques,... 

 
▪ Assegurança escolar, aprox. 

19,35€/curs escolar, en el 
rebut de gener. 

 
Alumnes nascuts any 2017: 

 
▪ La Maleta "Mussols", es pot 

adquirir a través de la 
plataforma online, a partir del 

juliol. 

Matins: de 9h a 15h 
150 €  

+ tarifa mitja pensió 

Tardes: de 15h a 17h 100 € 

Jornada  sencera:  de 9h a 13h 
i  de 15h a 17h 

226 €  

Jornada sencera: de 9h a 17h 
226€ 

+ tarifa mitja pensió 

 

 
ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS: 
     
(*) Els preus indicats inclouen el servei d'acollida en horari de matí, de 7:45h a 9h i tarda, de 17h a  19:15h.

     

En el full de matrícula haureu d'especificar la franja horària escollida.  

    
Per a la matrícula de 2 fills a la Llar d'Infants, s'aplicarà una bonificació del 20% sobre la quota mensual 

(excloent mitja pensió) del 2n fill.  

    
El preu per assistència esporàdica a la tarda (de 15h a 17h)  és de 6,5€ /hora.     

     
Per als dies 2,3,4,5,6 i 10 de setembre; per vacances de Nadal dies: 23, 27, 30 de desembre i 2 i 3 de gener;  

vacances de Pasqua: dies 6,7 i 8 d'abril, la Llar d'Infants romandrà oberta en horari de 7:45h a 13:00h i no hi 

haurà servei de mitja pensió.     

     
TARIFA MITJA PENSIÓ : Servei de menjador + franja 13h a  15h, el preu de forma fixa és de 131,50 € /mes, de 

setembre a juny. Si s'utilitza de forma  fixa no continuada, per exemple 2 dies a la setmana tot el curs, el preu 

serà el proporcional. El servei esporàdic, tindrà un preu de 8,50€ /dia.  

    

CASAL D'ESTIU: Es farà la darrera setmana de juny i les 3 o 4 setmanes de juliol. S'informarà oportunament dels 

horaris i preus.     

http://www.stjosep.com/

