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Les etapes de Llar d’infants, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, són etapes 
privades. Les etapes d’ Infantil, Primària i ESO són etapes concertades per la Generalitat 
de Catalunya, i per tant, gratuïtes en la seva escolarització bàsica. Els conceptes que es 
desglossen en aquestes etapes són, per tant, tot allò que va més enllà de les hores 
curriculars, i que s’ofereix per tal de donar un servei educatiu de qualitat. 
 
Les activitats complementàries són aquelles hores de més que es realitzen a l’escola, i 
que complementen l’educació curricular, a les etapes d’infantil i primària, on els 
alumnes fan 30 hores al setmana. En cap cas el no pagament d’aquest concepte en els 
casos que pertoquen, comporta la no-realització de les activitats, doncs la inclusió és, i 
vol ser sempre a Sant Marc, un valor que volem fomentar. La descripció d’aquestes la 
podeu trobar en aquesta mateixa pàgina web. 
 
Els serveis escolars són tots aquelles serveis que s’ofereixen a l’escola, i que no són 
sufragats pel concert educatiu, que permeten la realització de l’activitat lectiva a 
l’escola, i que donen servei més enllà de l’estricta activitat acadèmica. Es contemplen en 
aquests serveis que figuren amb el nom de serveis escolars, tots aquells que afecten a 
la totalitat dels alumnes de l’etapa. Es contemplen aquí, entre d’altres, conceptes tan 
diversos com assegurances, gabinet psicopedagògic, vigilants d’esbarjo, manteniment 
de les instal·lacions, llicències digitals d’escola, suport informàtic, línies de fibra òptica, 
etc. 
 
En qualsevol cas tots els casos s’atenen individualment des de l’administració de l’escola 
a fi i efecte que a Sant Marc mai el tema econòmic, en qualsevol de les seves etapes, 
sigui en cap cas, un motiu de segregació i d’impossibilitat d’estudiar en un centre que 
no té en els seus objectius el benefici econòmic i sí contempla en el seu ideari, la 
universalitat de l’educació i el foment de la diversitat en un context inclusiu. 
 
Totes les quotes que es refereixen es cobren per 10 mensualitats, de setembre a juny.  
 
 
 
 

LLAR D’INFANTS: Mensualitat: 330€ 

EDUCACIÓ INFANTIL: Serveis Escolars: 114€. Activitats complementàries: 70€. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Serveis Escolars: 114€. Activitats complementàries: 73€. 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: Serveis Escolars: 200€. 

BATXILLERAT: Mensualitat: 467€. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Mensualitat: 565€. 

ALTRES: Menjador: 167€. Transport escolar: 125€. Material escolar: 37€ (trimestral) 


