
 
 

NOTA: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), los dades 
subministrades en aquest formulari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat,  prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la 
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per parts de tercers. Finalment, d’interessat podrà exercir els seus  drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, mitjançant comunicació dirigida a les nostres oficines.  

 

 

TARIFES CURS 2020 – 2021 
 

Davant la situació excepcional que estem vivint i com a conseqüència de l’alerta sanitària produïda pel COVID-19 el 
funcionament de la llar és pot veure afectada i en conseqüència alguns dels horaris que poden aparèixer en aquest 
document. La direcció de la llar, està en tot moment en contacte amb l’associació de Llars d’Infants de Catalunya i 
alhora amb el Departament d’Ensenyament, per tal de poder oferir informació ràpida i veraç.  

LA INSCRIPCIÓ ANUAL, inclou l'assegurança mèdica, la bossa-muda i la motxilla. 

Preu inscripció ANUAL 250€ 
 

MENSUALITAT ESCOLAR 

Grup Horari matí Horari tarda Preu 

Caminants / 1-2 anys 
Grans / 2-3 anys 

9:00 - 12:00 15:00 - 17:00 270€ 

Caminants / 1-2 anys 
Grans / 2-3 anys 

9:00 - 15:00 (*) 240€ 

Caminants / 1-2 anys 
Grans / 2-3 anys 

9:00 - 12:00 240€ 

Lactants / 0-1 any 9:00 - 12:00 15:00 - 17:00 290€ 

Lactants / 0-1 any 9:00 - 15:00 (*) 255€ 

Lactants / 0-1 any 9:00 - 12:00 255€ 
 

*  Horaris marcats amb asterisc: Els alumnes hauran de dinar al centre. 
 

SERVEI DE MENJADOR 

Grup Horari  Preu 

Caminants/Grans 12:00 – 15:00 155€ 

Lactants 12:00 – 15:00 100€ 

Tots 
Dinar esporàdic un dia 10€ 

Servei de berenar (*) 50€ 

*Els alumnes que es quedin fins a les 17 hores amb servei de menjador, inclou berenar a la llar. 
 

SERVEI D’AMPLIACIÓ HORARIA 

Grup   Preu 

Tots 
1 Hora extra   40€ 

1 Hora extra dies esporàdics  6€ 

Segons demanda i nombre d'infants, s'ampliarà els horaris de matí i tarda, en franges d’una hora i mitja hora. 

 

PACKS DE MATERIAL 

Grup   Preu 

Caminants/Grans 

Bata escolar   15€ 

Samarreta sortides estiu  15€ 

Llençol migdiada (només pels alumnes que dinen a la Llar)  10€ 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lopd
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lso
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lopd
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