
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Informació dels preus  

Curs 2019-2020 



 

 
Informació d’interès general  
 
Horaris 
 
Servei de guarderia: 8-9.15h (Educació Infantil fins Educació Primària 3). Cal sol·licitar aquest servei a 
través de la web i té un cost extra. (A secretaria es pot reservar guarderia abans de les 8 del matí). 
 
Horari centre:  

- ESO - Batxillerat: 9.10-17.25h  
- Educació Infantil - Educació Primària: 9.15-17.20h  
- Sortida del transport escolar: 17.30h  

 
Horari biblioteca: 8.30-18.45h de dilluns a dijous i fins les 19.15h divendres 
Horaris de les activitats extraescolars: 

- Hores de pati (a convenir) 
- De dilluns a dijous: 17.35-18.50h 
- Divendres: 17.35-19.15h 

 
Documentació necessària per formalitzar la matrícula 
 

- Llibre de família (fotocòpia i original) 
- Llibre de vacunes de  l’alumne (fotocòpia i original) 
- Targeta Seguretat Social de l’alumne (fotocòpia i original) 
- Fotocòpia i original de les últimes notes o informes de l’alumne 
- DNI, NIE o passaport. (fotocòpia i original de pares i alumne, en cas de tenir-ne) 
- Número del compte bancari 
- Abonar l’import de la matrícula (en cas de no fer-se en el moment de l’entrevista es pot realitzar 

el pagament a través de transferència i la matrícula serà efectiva quan s’hagi abonat l’import. 
Aquest no és reemborsable) 

 
Calendari 
 

- El calendari escolar de l’any vinent encara no ha estat publicat pel Departament 
d’Ensenyament. 

 
 
Servei de transport  
 
El Montessori Palau Girona ofereix un servei de transport escolar que cobreix Girona i rodalies i la 
majoria de comarques de la província. També arriba a Sant Celoni i a Calella. En cas d’estar interessats, 
us informarem detalladament de les rutes i els horaris. 

 
 
 
  



 

Informació dels preus per al curs 2019-20 
 

 

 

Nota: 

L’Escola es reserva el dret de modificar els preus en cas que hi hagués algun canvi en la legislació 
vigent pel que fa als impostos o un augment imprevist en els costos dels productes o serveis dels 
nostres proveïdors. Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos a Secretaria Administrativa. 

 
 
  

Curs 2019-2020 
preus/quota 
(10 quotes) 

Educació Infantil Primària ESO Batxillerat 

1r cicle    
< 1,5 anys 
ràtio 1/3-4 

1r cicle 
  > 1,5 anys 
ràtio 1/10 

2n cicle 1r, 2n i 3r  4t, 5è i 6è 1r, 2n, 3r i 4t  1r i 2n  

Ensenyament 594,00 € 480,00 € 493,00 € 535,00 € 565,00 € 648,00 € 656,00 € 

Mitja pensió 204,00 € 204,00 € 191,00 € 191,00 € 191,00 € 191,00 € 191,00 € 

Despeses generals 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 

TOTAL 855,00 € 741,00 € 741,00 € 783,00 € 813,00 € 896,00 € 904,00 € 

Material (quota anual) inclòs 120,00 € 219,00 € 352,00 € 352,00 € 318,00 € 250,00 € 

Nota: Els preus de primer cicle d'infantil es poden adequar segons l'horari lectiu de cada nen. 

Matrícula 19-20 (Quota única) 
L’import de la matrícula no és reemborsable 

840,00 € Renovació Matrícula Curs 20-21 (quota anual) 410,00 € 

Descomptes sobre ensenyament, mitja pensió i transport 

3 germans 10,00% 4 germans 15,00% 

Serveis 

La rebuda del nadó, Montessori a Casa i Playgroup Consultar la web 

Guarderia Matins i tardes dies lectius 
Preu/hora EI fins 3er de Primària 

6,51€ 
Cal sol·licitar aquest servei a través de la web. En cas de necessitar-lo abans de 
les 8h del matí contacteu amb secretaria administrativa. A primer cicle d'Infantil 
els matins està inclòs en la quota.  

Guarderies dies lectius i no lectius:  
Vacances Nadal, Setmana Santa, juny 
i setembre (EI Primer Cicle) 

 
Aquest servei està inclòs en la quota del curs escolar per als alumnes de l'escola, 
sempre que es reservi dins el termini d’inscripció.  
 



 

Detall de la quota 

El cost total del curs es reparteix en deu quotes iguals 
Inclòs en la quota 

 Tota l’activitat acadèmica realitzada en horari escolar 

 Els programes d’ampliació i recolzament dins l’àmbit de l’aula 
 Les activitats extracurriculars (violí, alemany i ampliacions de les àrees en general) incloses en 

el nostre currículum 

 El servei de psicologia i orientació: orientacions als alumnes i a les famílies, suport al treball 
pedagògic, seguiment individualitzat de l’evolució dels alumnes, intervencions puntuals a nivell 
individual o grupal i screening de logopèdia i llenguatge a Educació Infantil i Educació Primària. 
Orientació universitària i professional 

 El seguiment, acció tutorial i assessorament a les famílies 

 El servei de guarderia del Primer Cicle d’Educació Infantil en dies lectius i no lectius (Vacances 
Nadal, Setmana Santa, juny i setembre, sempre que es realitzi la inscripció dins el termini) 

 Els tallers de pares per a totes les etapes amb l’objectiu de guiar a les famílies en el procés de 
desenvolupament global del seu fill, proporcionar recursos i material de referència 

 Els seminaris de pares d’Educació Infantil per apropar la Pedagogia Montessori a les famílies i 
quina tasca realitzen els alumnes (inclou servei de guarderia si es reserva amb temps) 

 Cost dels going-outs 

 Cost de les activitats de voluntariat 
 La preparació per exàmens d’anglès, francès, xinès i alemany externs 

 La matrícula d’exàmens d’anglès externs de Primària 

 Les observacions de pares a les etapes que corresponen 

 La possibilitat d’assistir a conferències d’orientació i formació per a pares 

 El servei de menjador per a totes les etapes i activitats de pati i berenar fins a 6è de Primària 
 El servei de biblioteca de les 8.30 a les 18.45h (divendres 19.15h)  

 Les despeses generals destinades a grans reposicions i renovacions de l’Escola 
 

No inclòs en la quota 

 La quota única de la matrícula no reemborsable i la renovació de matrícula anual 

 La quota anual de material a partir d’Educació Infantil 2 

 L’equipament esportiu i bates 

 La quota anual de llibres si s’adquireixen a l’Escola a partir d’ESO1 
 Les despeses de les sortides o activitats culturals, colònies, intercanvis, que suposin un cost 

addicional extra, o d’altres serveis que ja tenen un cost específic 

 El servei de transport escolar 

 Els exàmens externs d’anglès, francès i alemany a partir d’ESO1 

 Els exàmens externs de xinès 

 El servei de guarderia de matins i tardes a partir del 2n cicle d’Infantil fins 3r de Primària 

 El servei de psicologia i orientació: Les exploracions psicopedagògiques, neuropsicològiques i 

logopèdiques, les sessions individuals de reeducació, entrenament cognitiu i logopèdia i 

assessorament familiar que requereix més aprofundiment 

 Reforç individual específic derivat d’una diagnosi quan ho requereixi 

 


