
                                                                                                                                            
                                                         

 

                                                 PREINSCRIPCIÓ – CURS 2021/2022 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us comuniquem que s’obre el període de matriculació per al curs vinent  (2021-2022). 

 

Us fem arribar el full d’inscripció  que haureu  d’emplenar i retornar degudament signat abans 

del inici del infant a l’ecola, us recordem que l’import de la matrícula no és  retornable, així 

mateix, us adjuntem la llista de preus del curs vinent que, com veureu, hi ha  variació amb 

aquest curs però teniu menys opcions d’horaris per tal que pugueu escollir quin es el que millor 

s’adapta a les vostres necessitats. Es important indicar al full d’inscripció la jornada del vostre 

fill/a juntament amb totes les dades que us demanem.  

Us donem l’opció de poder fraccionar el pagament de la matrícula i pagar el 50% en el mes 

de juny  i l’altre 50%  en el mes juliol o bé en un sol pagament en el mes de juny. ( El pagament 

l’efectuareu per transferència al número de compte: ES39 2100 5665 3002 0011 0462. Important 

, especificar a l’apartat de concepte: nom de l’alumne.  ). 

Us recordem que les famílies que no retornin la circular abans de la data acordada no tindran 

la plaça reservada per al curs vinent, tot i així, qualsevol dubte o problema tant amb el 

pagament de la matricula com amb el tema de la plaça, estem a la vostra disposició pel que 

necessiteu. 

                              Indiqueu, si us plau, amb una creu l’opció de pagament. 

 

  Pagament fraccionat el 50% ( 87’50€)  en el mes de març i l’altre 50% ( 87’50€) en el mes abril. 

 

  Pagament en un sol rebut en el mes de març de 175€. 

 

Nom de l’alumne:__________________________________________________________________________ 

Nom del pare/mare o tutor_________________________________________________________________                                       

D.N.I_______________________________________________________________________________________ 

Data:__________________________________ 

 

Signatura del pare/mare o tutor 

 

 

                                                                                                               Terrassa, 01 de febrer del 2021 
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FULL D´INSCRIPCIÓ 

Fitxa de l’alumne 

Nom:                                                                                      

Cognoms: 

Data de naixement : 

Direcció completa: 

 

Dades familiars 

Nom de la mare: 

D.N.I.:                                      Mòbil: 

E-mail: 

 

Nom del pare:  

D.N.I.:                                      Mòbil: 

E-mail: 

 

Responsable en cas d´absència dels pares: 

D.N.I.:                                      Mòbil: 

 

Horaris mensuals*  

o Mitja jornada sense dinar fins les 12:00h 

o Mitja jornada sense dinar fins les 13:00h 

o Mitja jornada amb dinar fins les 13:00h 

o Jornada  berenar fins les 15:00h 

o Jornada amb berenar fins les 16:00h 

o Jornada completa fins les 17:00h 

o Jornada completa fins les 18:00h 

o Jornada especial:__________________________________________________________ 

 

Hores d´acollida* 

o ½ hora extra 

o 1 hora extra 

o 2 hores extres 

 

Necessita medicació especial?* 

o Sí 

o No 

 

Al·lèrgies alimentàries* 

o Sí                  A que: 

o  No                               

 

*Marcar amb una x la selecció triada. 

 

 

 

Signatura dels pares/tutors                                                                                   Dia________ de____________ del _________         
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                                                         Llista de Preus curs  2021 – 2022 

 

 

 MATRICULA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175€  

- Reserva de plaça. 

- Assegurança escolar. 

- Tramitació inscripció. 

 

 

 

QUOTA 

MITJA JORNADA NADONS (9 h a 12h)…....................................................195€ 

MITJA JORNADA SENSE MENJADOR (9 h a 13h)…............................................240€ 

MITJA JORNADA NADONS (9 h a 13h)…....................................................300€ 

MITJA JORNADA (9 h a 13h).................. .........................................330€ 

JORNADA  (9h a15h)……………………............................................................335€  

JORNADA  (9h a16h)……………………............................................................350€  

JORNADA  NADONS (9ha16h)............................................................. 345€  

  

JORNADA COMPLETA (9ha 17h).............................................................385€  

 

JORNADA COMPLETA NADONS (9h a 17h).……..................................................380€  

JORNADA COMPLETA (9h a 18h)...................................................... ....395€ 

JORNADA COMPLETA NADONS (9h a 18h)....................................................390€  

ACOLLIDA  (6h a 9h  –  18h a 20h) 

½ hora extra mensual………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25€ 

MATERIAL ESCOLAR:  Dos pagaments  de 80€  un en el mes d’agost i l’altre en el mes de febrer. 

- Llençol, edredó, coixí 

- Pitets 

- Gots 

- Servei de bugaderia 

-L’import de la inscripció és la reserva de plaça pel proper curs, per tant, no és retornable. -Inscriure a un nen/a suposa el 
compromís d’abonar les 11 mesades (des del mes de  setembre fins al mes de juliol), malgrat que l’Infant comenci les vacances 
abans que l’escola. -Descompte per al segon nen/a, sempre i quan coincideixin a l’escola, d’un 20% a les jornades amb menjador 
i d’un 10% a les jornades sense menjador. 
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