
 
QUADRE DE TARIFES CURS 2020-2021 

 
Aula d’infants de 0 a 1 any: 

 
Aula d’infants de 1 a 2 anys: 

 
Aula de 2 a 3 anys: 

 
* Es considera que un infant està empadronat si ho està també el pare, la mare, el tutor o la 
tutora. L’empadronament d’un dels dos pares ha de ser com a mínim d’1 any. 
* Les tarifes es faran vigents a partir del mes d’octubre. 
 
HORARIS: 
Acollida Escolaritat Servei de menjador Recollida 
de 7 a 8 h. de 9 a 13 h. de 13 a 14 h. de 14 a 15 h. 
de 8 a 9 h.                                         de 15 a 16 h.  
*Dies de tancament: període de vacances de Nadal, Festius Locals, Nacionals i  
de la Comunitat i el Dia de l’escola unificada i dos dies de lliure elecció de centre.  

 
 

ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS 1r CICLE 
DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

 
 

ADMISSIÓ CURS 2020-2021 
 

Infants nascuts els anys 2018- 2019- 2020 
 
      - EI SON CARRIÓ (eisoncarrio@outlook.com): 
     Carrer Alegria s/núm., Son Carrió. Tel. 971 83 84 15 
     Autoritzada per Consell de Govern de 27/08/2010 (BOIB de 14/09/2010) 

 

      - EI CARD (eicard.sll@gmail.com):  
     Carrer Caritat núm. 4, Sant. Llorenç. Tel. 971 83 84 16 

     Autoritzada per Consell de Govern de 17/07/2009 (BOIB de 25/07/2009) 

 

      - EI NA POL (escoletanapol@hotmail.com): 
    Carrer Mareselva s/núm., sa Coma. Tel. 971 58 70 84 

    Autoritzada per Consell de Govern de 3/07/2009 (BOIB de16/07/2009) 
 
 
 

 
 
 
 

Ajuntament de Sant Llorenç. Departament d’Educació www.santllorenc.cat. Tel. 971838393 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte Residents 
empadronats No empadronats 

 
   Matrícula d’inscripció anual 

 
40 € anuals 

 
40 € anuals 

 
Escolaritat 

 
150 €  mensuals 

 
180 €  mensuals 

Serveis suplementaris (acollida, 
menjador, recollida) per cada hora o 
fracció 

20 € mensuals o 
4 € hores soltes 

24 €  mensuals o 
4 € hores soltes 

Concepte Residents 
empadronats No empadronats 

Matrícula d’inscripció anual 40 € anuals 40 € anuals 

 
Escolaritat 135 €  mensuals 162 €  mensuals 

Serveis suplementaris (acollida, 
menjador, recollida) de cada hora o 
fracció 

 
20 € mensuals o 
4 € hores soltes 

 

24 € mensuals o  
4 € hores soltes 

Concepte Residents 
empadronats No empadronats 

 
Matrícula d’inscripció anual 

 
40 € anuals 

 
40 € anuals 

 
Escolaritat 

 
120 € mensuals 

 
144 € mensuals 

Serveis suplementaris (acollida, 
menjador, recollida) per cada hora o 
fracció 

20 € mensuals o 
4 € hores soltes 

24 € mensuals o  
4 € hores soltes  



 
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ 

 
  ALUMNES QUE SOL·LICITEN PLAÇA PER PRIMERA VEGADA 
 

- Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 14 de maig al 5 de juny. 
- Llista provisional d’admesos:18 de juny. Es publicarà al tauló d’anuncis de 
cada    escoleta. 
- Reclamacions: del 19 a 23 de juny.  
- Llista definitiva d’admesos:3 de juliol. Es publicarà al tauló d’anuncis de cada  
escoleta. 
  - Matriculació: del 6 al 17 de juliol. 

 

  ALUMNAT ESCOLARITZAT 
 

  - Presentació del certificat de convivència de l’infant i dels pares: de l’1 al 15 
de setembre. 
  - Cobrament de la matrícula del curs 2020-2021: mes de setembre.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la pàgina web de l’Ajuntament www.santllorenc.cat hi podreu trobar els 
fulls de preinscripció, els fulls de domiciliació bancària i els criteris de 
baremació per a l’admissió d’alumnat. 
 
 
 
 

PROCÉS D’ADMISSIÓ  
 

PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2018 
 

S’aconsella que els infants nascuts durant aquest any comencin a l’Escoleta 
ABANS DE DIA 1 D’OCTUBRE DE L’ANY 2020. 
 
PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2019 
 

És aconsellable que els nascuts l’any 2019  comencin  COM A DATA MÀXIMA 
L’1 DE FEBRER DE 2021 perquè així el període d’adaptació es supera el més 
prest possible per tal de dur a terme unes propostes i activitats educatives 
plantejades des de l’inici del curs.  
 
PELS NASCUTS L’ANY 2020 
 

Els nascuts l’any 2020 per començar a l’Escoleta han de tenir mínim 4 mesos. 
Només es poden preinscriure els infants que hagin nascut. 

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ DELS 
ALUMNES QUE SOL·LICITEN PLAÇA PER PRIMERA VEGADA 

 
   - Certificat de convivència de l’infant 
   - Fotocòpia del carnet de família nombrosa 
   - Full de preinscripció emplenat 
   - Full de domiciliació bancària emplenat 

 
   En cas de baremació es sol·licitarà la presentació dels següents documents: 
   - Certificat d’empresa on hi consti el domicili del lloc de treball de cadascun  
   dels pares 
   - Declaració de renda familiar 
   - Llibre de família 
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER ALS INFANTS  
QUE JA ESTAN ESCOLARITZATS 

 
   - Certificat de convivència de l’infant el mes de setembre. 
 

-  Per poder fer efectiva la matrícula per als infants que 
sol·liciten plaça per primera vegada, cal fer una liquidació 
de l’import de la matrícula (40 €) i la primera quota 
(escolaritat). Podreu fer la liquidació a l’Espai 36 (tècnica 
d’educació), Delegació de sa Coma i Delegació de Son 
Carrió. 

 
- En cas de que l’infant no comenci en la data escollida que 

consta al full de preinscripció, no es retornaran les quotes 
ingressades. 

 
- En el cas de que es vulgui donar de baixa un infant de 

l’escoleta, s’haurà de comunicar  amb un mes mínim 
d’antelació, el mes que es tramitarà la baixa s’haurà 
d’abonar íntegrament. 

Tota aquesta documentació es podrà presentar: 
-Telemàticament enviant tota la documentació al correu de l’escoleta on 
sol.licitau plaça.  
- o Presencialment amb cita prèvia telefonant a l’escoleta de 9 a 13h. La 
documentació en aquest cas cal presentar-la dins un sobre on hi consti 
el nom de l’infant i la data de naixement.  


