
LLAR D’INFANTS NEPTÚ 
c/ Neptú 14 ppal 1er 

08006 Barcelona 
Josefa Ramos Mellado NIF 38486990D 

 
1. DADES DE L’ALUMNE 
Nom: Cognoms:
Data de naixement:  

 


Nom del pare:   
                                                                                    

     Nom de la mare:
Adreça: 

 


Telèfons:           Casa:   
                                                                            

  Mòbil mare: 
 

       Treball mare:
  Mòbil pare: 

 
         Treball pare:

  Altres:  
 

 
2. QÜESTIONARI MÈDIC 
Observacions de malalties:
Observacions físiques:

 

Vacunes subministrades:
 

Número de targeta sanitària: 
 

Dades d’interès per centre:
 

Té alguna al·lèrgia coneguda: 
 

  SI          NO 
 

 Especifiqueu quina:  
 

 

3. QUOTES DELS SERVEIS (marqueu amb una X): 
� Inscripció: 190 € / curs 
� Escolaritat: 210 € / mes (11 quotes) 
� Lactants (0-1 any) : 225 € / mes (11 quotes) 
� Mitja pensió: 190 € / mes 
� Berenars: 40 € / mes  
� Dinar i berenar: 8 € /dia 
� Permanència 1 hora: 5 € 
� Permanència 1 hora diària: 45 € / mes 
� Permanència 1’30 hores diàries: 60 € / mes 

Passat ¼ d’hora de recollida es comptarà una hora sencera 
 

4. NORMATIVA 
• L’horari d’escolaritat és de 9:00h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h. A partir de 10 min fora 

d’aquest horari es considera permanència. 
• Cobraments fixes: 1 quota d’inscripció a l’any (durant el mes de juliol) i 11 quotes d’escolaritat 

de setembre a juliol. 
• Els cobraments es faran per rebuts domiciliats, de l’1 al 10 de cada mes. Als domiciliats que 

siguin retornats se’ls afegirà la comissió corresponent que ens carrega el banc. 
• Per donar-se de baixa d’algun dels serveis de permanència o mitja pensió s’haurà de comunicar 

per escrit a la Sra. Pepi abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. 
 
En/Na:                         amb DNI: 
Accepto les condicions de funcionament de la Llar d’infants Neptú, així com les formes de pagament 
establertes en aquest full d’inscripció. 
Signatura: 
 
5. DADES BANCÀRIES 
Nom del titular: 
Entitat   Oficina   DC  Num. Compte 
    

 



 
 

 
 


