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- 
s prestats al mes següent, com a 

endarreriments. 

 
BONIFICACIONS QUOTA MENSUAL 
  Un fill Segon fill i successius 
Assistència de 2 germans o més -------- Bonificació del 25% de la quota  

 

2.2.- CURS 2022-2023 

Concepte Import 

A) P0 

A.1.- Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h. 

A.2.- Mitja jornada: de 8:45 a 11:45 o bé de 14:45 a 17:00h. 
          
 

Quota material 
                                                                           
 

B) P1  

B.1.- Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h. 
                                                                            
 

B.2.- Mitja jornada: de 8:45 a 11:45 o bé de 14:45 a 17:00h. 
                                                                                    
 

Quota material 
                                                                                                                             
 

C) P2   
C.1. - Jornada normal: de 8:45 a 11:45 i de 14:45 a 17:00h. 

ió). 
 

Quota material 
                                                                                                                          
 

D) EXTRES   

Acollida matí: de 8:00 a 8:45h. 
                                                                                                                          
 

Acollida tarda: de 17:00 a 17:45h. 
                      
 

Acollida eventual  
                                                                   
 

Tarda eventual (Inclou berenar) 
                                                                                                 
 

E) SERVEI MENJADOR  

E.1. Alumnes de P0:  

E.1.2. Usuaris fixes tot el curs 
                                                                                         
 

E.1.3. Usuaris eventuals 
                                                                                                                          
 

  

E.2 Alumnes de P1:  

E.2.1. Usuaris fixes tot el curs  

E.2.2. Usuaris eventuals  

F) BERENAR 

F.1. Mensual 
                                                                                                                          
 

F.2. Eventual 
                          
 

G) MATRÍCULA (Per alumnes que no tenen gratuïtat en el servei) 
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Matrícula única 1r Trimestre ( de setembre a desembre)  

Matrícula única 2n Trimestre ( de gener a març)  

  

 

- 
alumnes, que no disposin de la gratuïtat del servei i no es retornarà en cas de baixa. 

- 
inscripcions. 

- mera quota 
mensual.  

- El pagament de les quotes serà mensual.  

- La quota mensual es cobra al mateix mes i el servei de menjador i les extres es cobraran a 
mes vençut. 

 
BONIFICACIONS: 

uació econòmica de la 

quotes de material, de menjador, les matrícules o qualsevol extra). 

a un màxim de 3 mesos.  
Bonificació del 25% en la quota del segon germà i en la dels següents (sempre i quan el primer 
germà no disposi de gratuïtat en el servei). 
 
 


