
 

 
 

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 i les ampliacions de les àrees 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 els primers cursos 

d’Educació Primària.  

 El seguiment, acció tutorial i assessorament a les famílies 

 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 i Jornades Pedagògiques de Primària per apropar 

la Pedagogia Montessori a les famílies i quina tasca realitzen els alumnes (inclou servei de 

guarderia si es reserva amb temps) 

 La preparació per als exàmens d’anglès externs 

 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  

 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 

 La quota anual de llibres a partir de 1r d’ESO si s’adquireixen a l’escola  

 L’equipament esportiu i bates 

 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 guarderia de matins i tardes  

 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 

 


