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Procés 
 
 Les dates oficials de preinscripció són del 29 de març al 9 d’abril de 2019. 

La Jornada de Portes Obertes serà diumenge 17 de març entre les 10,30h i les 13,30h. 
La formalització de la preinscripció en aquest centre implica l’acceptació expressa per part de la família del 
Caràcter Propi de l’Escola. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR  

 
1.- SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (En el Centre el dia de la cita convinguda) 

•  formulari que facilita la Generalitat i que podreu trobar al nostre web  
           (El podeu portar imprès i omplert) 

•  original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) 
2.- DADES DE FILIACIÓ 

•  original del llibre de família o del DNI de l’alumne/a, si en té. 

•  fotocòpia del full del nen/a en el llibre de família (o del seu DNI). 

•  original i fotocòpia de la Targeta Sanitària (TSI) del nen/a. 

•  dues fotografies de mida carnet de l’alumne/a 
3.- DADES COMPLEMENTÀRIES ALS EFECTES DE PUNTUACIÓ (segons normativa) 

 
Horari 

 
El primer dia d’escola és el 12 de setembre (jornada completa de matí i tarda)  
L’horari és: matins de 8:50h a 12:50h i tardes de 14:50h a 16:50h 

 Oferim el servei d’acollida(7,30 h), el servei de migdia i el de transport des del primer dia d’escola.   
 
Preus del curs escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

preinscripció 
2019 - 2020 

*10 mensualitats (de setembre a juny).  
La quota cobreix: 

o activitats complementàries 
o serveis mèdics 
o serveis psicopedagògics 
o assegurances 
o sortides culturals i festes 
o plataformes educatives (Clickedu, Moodle...) 

 

mensualitat *   +  
servei de migdia (9h a 17h) 

mensualitat * 
(9h a 13h i de 15h a 17h) 

servei d’acollida  +  mensualitat * 

+ servei de migdia (7,30h a 17h) 
332€ 

290€ 

120€ 
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Menjador escolar 
 
        Tot el curs:   170 € /mes 
        Dies solts:   10,75 €/dia 

        Transport escolar 
            1 viatge   diari :    30,50 € /mes 
            2 viatges diaris:    59 € /mes 
            3 viatges diaris:    85 € /mes 
            4 viatges diaris:    112 € /mes 
               Viatge entre escoles  13,50 € /mes 

 
Equipació 
 
 Xandall, dessuadora, samarreta de màniga curta, samarreta de màniga llarga, pantaló curt o faldilla, bata, 
bossa de roba de recanvi, bossa d’esmorzar i motxilla. Es poden adquirir al setembre, a la Secció d’Educació Infantil. 
 
Llibres i materials escolars 
 
 Es poden adquirir en el mateix centre i abonar en els rebuts de juliol i agost  
 
Activitats extraescolars 
 
 Natació, dansa, anglès, música, ...  
 
Planell de situació dels edificis del Col·legi Sant Josep 
 
 

Col·legi Sant Josep 

 


