
        

     

 
   Copèrnic, 84   08006 Barcelona   Telèfon: 93 200 49 13   Fax: 93 414 04 34 

e-mail:  institutmontserrat@xtec.cat   http://www.institutmontserrat.cat 
 

MATRÍCULA CURS ACADÈMIC 2020-2021 INSTITUT MONTSERRAT  
 

En el moment de realitzar la matrícula caldrà presentar el rebut d’haver fet el pagament de l’assegurança escolar, la quota de centre (material) 
i d’activitats:  

 

CURS ACADÈMIC 2020/21 INSTITUT MONTSERRAT 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Batxillerat 

Assegurança escolar 12 € 12 € 1,20 € 1,20€ 1,20 € 

Quota de centre (material) 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

Activitats i sortides complementàries obligatòries 75 € 75 € 50 € 35 €   

Activitats d'idiomes i adequació informàtica          75 € 

TOTALS: 127 € 127 € 91,20 € 76,20 € 116,20 € 

      
CURS ACADÈMIC 2020/21 AFA        1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO Batxillera 

Quota de l’AFA (pagament únic per família) 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

Quota d’armariets (associats: 36€ / no associats: 42€) opcional opcional opcional opcional opcional 

Tots aquests pagaments són de quota única i anual. L’ingrés cal fer-lo en el compte núm. ES64 3025 0012 1114 00066581 de la Caixa d’Enginyers, i han de 
constar els cognoms i nom de l’alumne/a. 

L’AFA porta a terme les activitats extraescolars. Trobareu informació detallada i els preus en el web www.ampamontserrat.cat 

 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
(gestionat per l’AEE Institut Montserrat) 

Ús del servei  
2 dies/setmana    

Ús del servei  
3 dies/setmana    

Ús del servei  
4 dies/setmana    

Ús del servei  
5 dies/setmana    

Ús del servei 
esporàdic 

Quota mensual 48,22€ 72,33€ 97,82€ 121,93€ 6,80€ 

El servei de menjador s’ofereix tots els dies lectius, de setembre a juny, per a tots els cursos. Cal realitzar la inscripció al servei, complimentant 
el formulari l’alta > www.institutmontserrat.cat. Totes les baixes i variacions del servei caldrà comunicar-les 8 dies abans de l’inici del mes. 
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