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NOTA INFORMATIVA 
COST APORTACIONS CURS 19-20 

Previsió curs 2020-21 
 

 
PREUS SERVEIS 

ESCOLARS  
MENJADOR 
ACOLLIDA 

AMPA 
                                        

        Vic, maig de 2020 
 
Amb la voluntat de facilitar la màxima transparència, us detallem els costos de l’escola de 
l’actual curs 2019-2020. Poden variar, només, per raó de l’IPC.  Cada any, s’aproven en el 
Consell Escolar. Tot seguit us detallem els preus de P3. 
 
Pel curs 2019-2020, tenien un cost de 103,52€ mensual. De setembre a juny. (pel COVID s’han 
fet reduccions).  
 
Pel curs 2020-2021, en el moment de la matrícula, la família aporta 125€ i fa una compra, a 
través de la mateixa escola d’uns materials editats de llengua i anglès que tenen un cost de 
45€.  
 
Per a la resta de cursos d’Infantil i primària el preu és a l’entorn 120€. Per secundària, entre els 
130 i 135€.  
  
El cost de rebut de P3 té en compte el desglossament d’aquests aspectes: 
 
Quota complementària (és el cost de la sisena hora) 75€/mes 

 
Assegurança escolar 20,17€/curs 

 
Material Escolar 109 € per curs tenint en 

compte la bestreta que vàreu fer 
de 125€ en el moment de la 
matrícula). 

 
Serveis complementaris (inclou Servei de psicopedagogia, servei 
infermeria, fibra òptica).  
 

100€/curs 

Festes d’escola: Castanyada, Nadal, Jocs Florals, Carnestoltes, Jocs 
Olímpics (inclou samarreta), Festa major de l’escola 
 

16 €/per curs 

Sortides i activitats previstes en el Pla Anual (Les podreu 
consultar a partir de l’octubre).  

40€ per curs 

 
Nota: cas que un alumne/a no participi d’una sortida o activitat se li farà el retorn del cost per 
transferència bancària.  
Fora d’aquest cost, només hi resta el menjador i el servei d’acollida matinal. El cost 
d’extraescolar va a càrrec de l’AMPA.  
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Nota: L’AMPA DE L’ESCOLA té previst pel nou curs un cost de 40€ que es cobra a 
l’agost per a tot el curs. Habitualment és de 60€ però enguany es fa un descompte 
degut al COVID 19.  
 

1. Servei de menjador.  
 
Cost mensual 141 €  
 

Preu 4 dies/setmana 114,80 €  
Preu 3 dies/setmana 86’60 €  
Preu 2 dies/setmana 58’40 €  
Preu 1 dia/setmana 30’50 €  
Preu esporàdic 8’5  

 
 

2. Servei d’acollida matinal:  
 

Servei de 7’35 a 9 del matí 35€  
Servei de 8 a 9 del matí 28€  
Servei de 8’30 a 9 del matí 18€ 

 
 

Cordialment, 
La Direcció de l’Escola 

 
 

 
 
 
 


