
 
  

 ACOLLIDA MATINAL
CALENDARI 

Durant tot el curs i Casal d’Estiu                         HORARI 

De ¾ de 8 del matí a les 9 

 

SISTEMA DE COBRAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA 
Des del dia...         Cobrament rebut 
12 de setembre al 14 d’octubre       1 de novembre 
15 d’octubre al 14 de novembre       1 de desembre 
15 de novembre al 14 de desembre      1 de gener 
15 de desembre al 14 de gener       1 de febrer 
15 de gener al 14 de febrer       1 de març 
15 de febrer al 14 de març       1 d’abril 
15 de març al 14 d’abril        1 de maig 
15 d’abril al 14 de maig        1 de juny 
15 de maig al 22 de juny       1 de juliol 
Casal d’estiu         1 d’octubre 
 

 
 

 

AQUESTA INFORMACIÓ LA PODEN TROBAR A   WWW.ESCOLATABOR.CAT 

SERVEIS  

El preu és per família; 1, 2, 3... alumnes, només es cobrarà un alumne-a. 

QUOTES 

ALUMNES FIXOS       ALUMNES OCASIONALS 

De ¾ de 8 a les 9   43,00 €/mensuals   De ¾ de 8 a les 9  6,50 €/diaris 
(Arribada abans d’ ¼ de 9)     (Arribada abans d’¼ de 9) 
D’ ¼ de 9 a les 9   35,00 €/mensuals   D’¼ de 9 a les 9   6,00 €/diaris 
(Arribada a partir d’¼ de 9)      (Arribada a partir d’¼ de 9)  
De 2/4 de 9 a les 9   Gratuït 
(Germans d’alumnes d’ESO i sempre que arribin abans de 2/4 de 9)  
  

   

 

El servei és obert a tots els alumnes de l’Escola des de P-3 a 4t d’ESO, a fi d’evitar problemes de 

desplaçaments i multi viatges a les família que tenen fills a les diferents etapes educatives. 

El servei és atès per professors de la pròpia escola que, per tant, coneixen els alumnes i la 

dinàmica general del centre. Les activitats són de tipus lúdic i relaxades, ja que el temps és reduït i 

previ a l’inici de les activitats escolars pròpies de cada alumne-a. 

 

Informació: secretaria de l’Escola Tel: 935602155 - 683602415 

ENTRADA ACOLLIDA MATINAL 
Carrer Prat de la Riba 

QUOTES ESPECIALS PACK ACOLLIDA MATINAL + ACOLLIDA TARDA 
 

ALUMNES FIXOS 

  
Acollida matinal a 
partir de ¾ de 8 

Acollida matinal a 
partir d’¼ de 9 

Acollida tarda 
de 5 a 6 

62,00 €/mensuals 56,00 €/mensuals 

Acollida tarda 
de 5 a 2/4 de 6 

53,00 €/mensuals 47,00 €/mensuals 

   

ALUMNES OCASIONALS 

 
Acollida matinal a 
partir de ¾ de 8 

Acollida matinal a 
partir d’¼ de 9 

Acollida tarda 
de 5 a 6 

9,40 €/diaris 9,00 €/diaris 

Acollida tarda 
de 5 a 2/4 de 6 

8,40 €/diaris 8,00 €/diaris 

 


