INFORMACIÓ D’HORARIS I PREUS CURS 2020/2021
La nostra escola acull nens i nenes de 16 setmanes a 3 anys en grups d’edats diferenciats:




2 Aules ESTELS, nascuts al 2020 ( un màxim de 8 infants per grup)
2 Aules LLUNES, nascuts al 2019 ( un màxim de 13 infants per grup)
2 Aules SOLS, nascuts el 2018 ( un màxim de 20 infants per grup)

HORARIS
Mitja jornada matí ( 7,50 a 13 )
Mitja jornada matí + dinar (7,50 a 14)

Jornada sencera ( 7,50 a 13 i de 13,30 a 17)
Jornada sencera + dinar (7,50 a 17)
Mitja jornada tarda ( 13,30 a 17)
Esmorzar ( 7,50 a 8,50) cal arribar abans de
8,30 com a màxim i cal portar l’esmorzar de
casa. Si esmorza a casa no hi ha horari
d’entrada
Dinar ( 12,30 a 14)
Berenar ( 16 a 17) cal portar-lo de casa
Extra de jornada ( en el cas que fes mitja
jornada i algun dia esporàdic es vol fer
jornada sencera)
Material anual ( independentment de mes
en que comenci)

PREUS
155 € mensuals
155€ mensuals + 5€ diaris de dinar
165 € mensuals
165€ mensuals + 5 € diaris de dinar
155€ mensuals
Entra dins la mensualitat

5€ per dia
Entra dins la mensualitat
6 € per dia
69 € curs escolar

TARIFES ESPECIALS
HORARIS
Mitja jornada ( 7,50 a 13 o de 13,30 a 17)

PREUS
139,50€ mensuals

Famílies nombroses, monoparentals o que coincideixin
més d’un germà al centre

Jornada sencera ( 7,50 a 13 i de 13,30 a 17)

148,50€ mensuals

Famílies nombroses, monoparentals o que coincideixin
més d’un germà al centre

En aquest centre tots els nens i les nenes han de portar posades les vacunes que marca el
calendari
No s’accepten baixes de mensualitat el mes de juliol.

