INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT

-

Les quotes s’han calculat prenent com a referència el total de dies lectius establerts en el calendari
escolar, per tant no inclouen els períodes i dies de vacances.

-

Els nous alumnes satisfaran la primera de les quotes en el mes de juliol i la resta d’octubre a juny. Els
antics alumnes satisfaran les quotes de setembre a juny.

-

Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària, i es dividirà en deu mensualitats.

-

En cas de renúncia a la plaça d’escolarització, cessament o modificació en la utilització del servei per
qualsevol causa caldrà comunicar-ho per escrit, justificant els motius, i es tramitarà la baixa o
modificació, si s’escau, amb efectes a partir del mes següent.

-

Tal com marca el RRI del centre, es podrà donar de baixa automàticament aquell alumne que tingui
dues mensualitats pendents sense motiu justificat o no assisteixi per un període superior a 30 dies sense
causa justificada documentalment.

-

La quota de material queda inclosa i repartida equitativament dintre de les mensualitats del curs per
facilitar el seu pagament.

-

Les bonificacions per casos especials incloses a les Taxes Municipals es poden consultar a la secretaria
de l’Escola i a l’Ajuntament.

-

Només s’admetran canvis en els horaris quan aquests no repercuteixin en el funcionament del servei i
es disposi del personal necessari.

-

En cas de renúncia a la plaça després de la matrícula i abans de l’inici del curs escolar la devolució
correspondrà a l’import satisfet deduint 50,00 € per despeses de gestió

PREUS PÚBLICS 2019-2020
SERVEI ESCOLA BRESSOL, durant el calendari escolar
QUOTA
curs escolar
A

de 9 a12 h

TAXA1-3
anys
1.450 €

B

de 9 a 13 h

2.400 €*

240 €*

2.560 €*

256 €*

C

de 12 a 17 h
de 9 a 12 i de 15 a
17h

2.400 €*

240 €*

2.560 €*

256 €*

1.620 €

162 €

1.780 €

178 €

D

Horari

TAXA 1-3 mensual

TAXA lactants

TAXA mensual

145 €

1.590 €

159 €

SERVEIS COMPLEMENTARIS ESCOLA BRESSOL, durant el calendari escolar :
Descripció Servei

Horari

SERVEI MENJADOR
(menú inclòs)

de 12 a 15h

Permanència fix

de 8 a 9h

Menjador esporàdic

TAXA
mensual
133€*
30 €/Mes
12 €/àpat

Permanència esporàdica (de 8 a 9h)

5€

Matí esporàdic (de 9 a 12 h)

15,21 €

Tarda esporàdica ( de 15 a 17 h.)

10,14 €

*Per menú no servit, avisant abans de les 9’30h, es descomptarà 3€
SERVEI ESCOLA BRESSOL, fora del calendari escolar:
QUOTA

Horari

A
B (+M)
SERVEI MENJADOR
(+M)

de 8 a12 h
de 8 a 13 h
de 12 a 15h

TAXA1-3 anys
(setmanal 5 dies)

TAXA lactants
(setmanal 5 dies)

50 €
60 €

55 €
65 €
20 €

S’aplicaran les reduccions següents:
• Inscripcions 2 setmanes..............10% sobre el total de la quota (no inclòs menú)
• Inscripcions 3 setmanes..............15% sobre el total de la quota (no inclòs menú)
• Inscripcions 4-5 setmanes...........25% sobre el total de la quota (no inclòs menú)
Us informem que:
• Una vegada triada una opció horària NO es podrà canviar si no hi ha places disponibles.

