
QUOTES 2018-2019 

  

 Quota general: Pagament mensual (de setembre a juny) 

 Activitats complementàries:  

 .  Primer germà 75,00€ 

 . Segon germà 72,85€ 

 . Tercer germà 60,00€ (cada germà) 

 . Bessons 52,00€ (alumne P3-P4-P5) 

 . Descompte per pagament avançat 5% (pagant tot 

 el curs al setembre) 

 Sortides: Es farà el cobrament en el rebut del 

 mes corresponent. 

 Serveis complementaris (pagament únic/conjunt juny-set): 

 Material pedagògic : 

 . 50,00€ (P3-P4-P5) 

 .  40,00€ (1r d’ESO ) 

 .  80,00€ (resta de cursos) 

 Equipament tecnològic 25,00€  

 Assegurança escolar: 28,00€ 

 Servei Psicopedagògic: 27,00€ 

 Material Fungible: 40,00€ 

 Agenda  5,95€ 

 AMPA (Associació de Mares i Pares) 38€ per família. 

 

 Motxilla (P3-P4-P5) 15€ (inclòs en el rebut únic juny/

set.) 

 Bosseta (P3) 7€ (inclòs en el rebut únic juny/set.) 

 Màrfega (P3) 27€ (inclòs en el rebut únic juny/set.) 

 Piscina (P3-P4-P5) Activitat Optativa 

 El preu de l’activitat serà de 96€ per trimestre 

(octubre, gener i abril). 
 

 

 
 
 
 
 

Benvolgudes famílies: 
 

El Col·legi Cor de Maria-Sabastida els ofereix una sè-

rie de serveis que tenen com a finalitat millorar la qua-

litat educativa de l’escola i donar resposta a les neces-

sitats de les famílies.  
 

En aquest tríptic els informem del cost d’aquests ser-

veis i la periodicitat dels rebuts corresponents. 

 

Els rebuts es passaran al cobrament entre els dies 1 i 

5 de cada mes i hi constarà, de forma diferenciada, 

l’import dels diversos conceptes. 
 

El servei de menjador, que inclou l’àpat i el monitorat-

ge, es cobrarà prorratejat el total de dies lectius divi-

dit en 10 mesos del mateix import. 

  
Els alumnes amb algun rebut pendent de pagament no 
podran anar colònies/viatge 

 

Si tenen qualsevol consulta, no dubtin a adreçar-se a  

l’Administradora de l’escola: Sra. Mª Ana Baz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebin una salutació cordial.  
 

      L’Administració 
   

 

TOTS ELS CURSOS 

SERVEIS D’ACOLLIDA 

ESPECÍFICS DE CURS 

 

Servei d’acollida matí  

7:30h/9:00h: 47,50€ (+6,50€ per germà/ana) 

8:00h/9:00h: 36,00€ (+5,50€ per germà/ana) 

8.:30h/9:00h: 18,50€  (+2,50€ per germà/ana) 

13:00h/13:30h. 20,50€ (+2,00€ per germà/ana) 

 

Dies esporàdics:  

7:30h/9:00h: 4,70€  (+1,30€ per germà/ana) 

8:00h/9:00h: 3,60€  (+1,10€ per germà/ana)  

8.30h/9:00h: 2,10€ (+0,60€ per germà/ana) 

13:00h/13:30h: 2,00€ (+0,60€ per germà/ana) 

17:00h/17:30h: 4,00€ 

17:00h/18:00h. 6,00€ 

 
 

 

 

 
 
 

 Colònies i Viatge cultural de 4t ESO 
Es cobraran en diversos rebuts fraccionats 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
L’horari d’atenció a les famílies és: 

 
MATINS 

 
Dilluns - Dimarts - Dijous - Divendres 

8,30h a 10,30h 
 

TARDES 
 

 Dilluns - Dimecres 
15,00h a 16,30h 



 Servei de menjador escolar: 13:00h/15:00h  
     De setembre a juny 

Tots els dies lectius: 142,50€/mes 

*4 dies setmanals: 114€/mes 

*3 dies setmanals: 85,50€/mes 

*2 dies setmanals: 57€/mes 

*1 dia setmanal: 28,50€/mes 

Dies esporàdics: 9,50€  

Pack 10 dies: 87€ 

*Si no s’agafa la setmana complerta els dies hauran 
de ser sempre els mateixos. 
 Descompte per pagament avançat 5% (pagant tot 

el curs al setembre) 
 

 A l’alumnat que usa habitualment el servei de 
menjador se’ls oferirà un pícnic els dies que s’or-
ganitzin sortides/activitats de tot el dia fora de 
l’escola. 

 

 En el cas de malaltia (justificada a través del 
corresponent certificat mèdic) es descomptarà 
íntegrament el servei de menjador a partir del 
3r dia d’absència (es cobren els 3 primers di-
es). 

           

SERVEI DE MENJADOR 

www.cordemariasabastida.cat 
escolasabastida.blogspot.com  

 
Col·legi  COR DE MARIA - SABASTIDA 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 
c/ Sabastida, 12, 08031 BARCELONA 

Tel.: 934073810  
col-cmsabastida@xtec.cat 

 
 

INFORMACIÓ QUOTES 

 CURS 2018-2019 

 

RECORDIN: 
 
.- Les quotes indicades han estat aprovades pel 
Consell Escolar amb data 07/05/2018 
.- Cal fer tots els pagaments a través de 
domiciliació bancària. 
.- Descompte per pagament avançat 5% 

(pagant tot el curs al setembre) 
 


