
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CURS 2022/2023

EDAT QUOTA Mensual
A 179.77 €

0 a 1 anys B 209,85 €
C 237,66 €

A 170,15 €
1 a 2 anys B 198,35 €

C 224,47 €

2 a 3 anys Escolaritat finançada Primera quinzena juliol
Acollida 1h 35€ Quota A 71,32€

Acollida 1/2h 18€ Quota B 82,44€
Permanència 30€* Quota C 94,35€

Preu del menjador (dinar i berenar):

Menjador Fix 7.90 €

Menjador Esporàdic 9.10 €
Menjador lactant (dinar de casa fins l'any) 4.00 €

S’entén per nen/a fix de menjador aquell que es quedi 3 o més dies a la setmana. En cas de que un nen
fix no utilitzi el servei de menjador, només serà descomptada la part proporcional del menjar (4,9€)
durant els tres primers dies lectius, sempre que la família hagi avisat abans de les 10 del matí. A partir
del quart dia ja no es cobra res.
Les quotes d'escolaritat es faran efectives en 10 mensualitats iguals ( la del mes de juliol, es
prorrateja sobre les altres 10). Si un alumne/a s’incorpora a l’escola un cop començat el curs, l’11ª
mensualitat es prorrateja igualment i caldrà abonar-la proporcionalment als mesos d’escolaritat restants.
En cas que un alumne/a es doni de baixa durant el curs, la quota del mes de juliol prèviament
prorratejada i abonada no es retornarà.
Els rebuts es giren entre el dia 10 i 15 de cada mes amb el servei d’escolarització del mes corrent i el
servei de menjador del mes vençut.
L’us del servei de juliol a Infantil 2 s’haurà de comunicar abans del 31 de gener. A partir del febrer
només s’acceptaran inscripcions noves per causes sobrevingudes justificades. En funció dels infants que
facin ús de la quinzena de juliol la direcció pot modificar els grups per motius organitzatius.

* La permanència de 17 a 17.45 només s’oferirà amb un mínim de 8 sol·licituds i la inscripció s’ha de mantenir un
mínim de tres mesos.



Barems de tarifació social

En cas de sol·licitar la reducció de quota cal aportar abans del 10 de Juliol de
2022:

 Full de consulta de dades fiscals o o certificat negatiu d’imputació de rendes
de tots els majors d’edat que convisquin a la llar.

 Certificat de convivència


