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Etapes educatives concertades: Infantil, Primària, E.S.O. 
Etapa educativa no concertada: Batxillerat 

  
Conceptes i quotes dels rebuts en l’actual curs 2022-23  

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

Quota en concepte de SERVEIS AUXILIARS que els alumnes i famílies reben 

durant el curs escolar: Assegurances, Departament d’Orientació Psicopedagògica, 
Publicacions, Ludoteca-Biblioteca, Auxiliars de conversa. 46,27 

Quota en concepte d’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 80,00 

Aportació voluntària Fundació CLARET-EDUCACIÓ. 
Té per objectiu contribuir a l’educació dels alumnes del Col·legi Claret.  
Aquesta aportació és necessària per dur a terme el projecte educatiu de l'escola. 
La quota de la Fundació contribueix a sufragar les despeses del servei de neteja, 
llum, aigua, fotocòpies, reparacions, personal PAS, equips informàtics, formació 
del professorat, millores en les instal·lacions, etc. 22,93 

Total conceptes: 149,20 €/mes 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA I E.S.O. 

 E. Primària ESO 1r i 2n ESO 3r i 4t 

Quota en concepte de SERVEIS AUXILIARS que els alumnes i 

famílies reben durant el curs escolar: Assegurances, Departament 
d’Orientació Psicopedagògica, Publicacions escolars, Auxiliars de 
conversa. 49,27 49,27 49,27 

Quota en concepte d’Activitats COMPLEMENTÀRIES. 80,00 32,00 48,00 

Aportació voluntària Fundació CLARET-EDUCACIÓ. 
Té per objectiu contribuir a l’educació dels alumnes del Col·legi 
Claret.  
Aquesta aportació és necessària per dur a terme el projecte educatiu 
de l'escola. La quota de la Fundació contribueix a sufragar les despeses 
del servei de neteja, llum, aigua, fotocòpies, reparacions, personal 
PAS, equips informàtics, formació del professorat, millores en les 
instal·lacions, etc. 19,93 67,93 51,93 

Total conceptes: 149,20 €/mes 

 
SERVEI DE MENJADOR 

El cost del Servei de Menjador per l’actual curs 2022-23 ha estat de 1.584,40 €/curs. 

Aquesta quantitat ha estat carregada en els rebuts de la següent forma: 93,20 € en el mes de setembre i la 

resta en vuit mensualitats (octubre a maig) de 186,40 €. El preu del tiquet per a un dia és de 9,75 €. 
 
Tots els imports han estat comunicats i aprovats pels òrgans competents: el Consell Escolar del Centre i el 
Departament d’Educació de la Generalitat. 
 

Horari de l’alumnat a l’actual 
curs 2022-23 

matí tarda 

E. Infantil 8:30 a 12:30 15:00  a  17:00 

E. Primària 8:30 a 12:30 15:00  a  17:00 

ESO 1r i 2n dilluns-dimarts-dimecres-divendres: 
8:00  a  13:30 
dijous: 8:00  a  12:30 

 
dilluns a dijous: 15:00  a  17:00 
divendres: no hi ha classe. 

ESO 3r i 4t 8:00  a  13:30 
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