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MATRÍCULA CURS 2022-23 

1. HORARI 

★ HORARI ESCOLAR: 
‣ Matí:  Entrada, de 9 a 9.30h 

 Sortida a les 12h o 13h 
‣ Tarda: Entrada a les 15h 

  Sortida a les 15h o de 16’30h a 17h 
★ HORARI D’ACOLLIDA:  de 8 a 9h, s’iniciarà un cop finalitzat el període d’adaptació. 
★ HORARI  JULIOL:  La llar només oferirà horari de 8 a 15h (no hi haurà horari de tarda). 

2. CALENDARI 

★ ENTRENTREGA ROBA i DOCUMENTACIÓ: 3 i 4 de setembre, hores convingudes. 

★ INICI CURS AMB INFANTS: dia 5 de setembre. 

★ FINAL CURS AMB INFANTS: dia 25 de juliol. 

★ ADAPTACIÓ:  
‣ 5-9 setembre 1’30h matins en dos torns 
‣ 12-16 setembre infants nous de 9-12h / infants curs anterior 9-17h 

★ VACANCES:  
‣ Nadal segons calendari escolar ..............................................................................
‣ Setmana Santa del 3 al 10 d’abril ambdós inclosos ........................................................
‣ Estiu del 27 de juliol al 4 de setembre ambdós inclosos  ...............................................................................

(sempre que el dia 25 de juliol no sigui dilluns o que el 5 de setembre no sigui divendres) 
‣ 4 dies de lliure disposició segons calendari escolar ..................................
‣ Festes locals segons calendari municipal ..............................................................
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3. QUOTES 

★ QUOTES FAMÍLIES: 
‣ 9-12h (3h) 190’00€/mes .........................................................................................
‣ 8-12h o 9-13h (4h) 200’00€/mes .....................................................................
‣ 8-13h (5h) 210’00€/mes .........................................................................................
‣ 9-15h (6h) 220’00€/mes + menjar .........................................................................................
‣ 8-15h (7h) 230’00€/mes + menjar .........................................................................................
‣ 9-17h (8h) 240’00€/mes + menjar ..........................................................................................
‣ 8-17h (9h) 270’00€/mes + menjar ..........................................................................................

* Aquestes quotes ja están subjectes a les subvencions que rebem  

★ DESPESES VÀRIES DEL CURS: 220’00€/anual (material) .....................................................

★ HORES D’ACOLLIDA: 
‣ 8-9h dies esporàdics 4’00€/dia ..................................................................

★ HORES EXTRES: 
‣ Dins l’horari escolar 2’00€/dia .....................................................................

★ MENJADOR: 
‣ Fins les 17h 8’00€/dia amb berenar ........................................................................................
‣ Fins les 13h o 15h 6’00€/dia sense berenar .........................................................................
‣ Berenar 2’00€/dia (esporàdic) ................................................................................................
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★ La quota de despeses vàries es pagarà a la llar d’infants en el moment en que es confirmi la matrícula i no es 
retornarà per cap motiu. 

★ Els infants que es matriculin durant el curs, pagaran la part proporcional que els hi correspongui, de la quota de 
despeses vàries.  

★ Les quotes mensuals es pagaran per domiciliació bancària el dia 10 de cada mes, la falta de pagament d’un 
rebut implicarà la baixa del nen/a de l’escola.  

★ Es pagaran 11 mensualitats, de Setembre a Juliol, si un nen/a no assisteix a la llar el mes de Juliol o algun altre, 
pagarà la quota de manteniment de la plaça (100€). 

★ En cas de baixa no es retornarà l'import de cap rebut. 

★ L’hora d’acollida esporàdica es pagarà el mateix dia que es realitzi. 

★ El menjador es cobrarà mensualment amb el rebut de la escolaritat, els dies que els infants no facin ús d’aquest 
servei s’abonaran a partir del tercer dia, el descompte es farà en el rebut del mes següent. 

★ Els nadons que només prenguin biberó pagaran el 50% de la quota de menjador, fins que no comencin a 
menjar els triturats de l’escola. 

★ Aquest centre rep una subvenció anual de l’Ajuntament de l’Hospitalet i de la Generalitat de Catalunya i alguns 
cursos també l'ha rebut de la Diputació de Barcelona, en cas que aquestes subvencions ens siguin denegades o 
retallades, les famílies hauran de fer-se càrrec de la part proporcional de la quota.  


