INFORMACIÓ ECONÒMICA:
Tarifa L’ALZINA
SERVEI
Horari matí i tarda
9-12 i 15-17h
Acollida 8 - 9h
Acollida 8.30 – 9h

QUOTA
Inclou fruita a mig matí i
berenar
Mensual/Fix*
Esporàdic
Mensual/Fix*
Esporàdic
Mensual/Fix*
Esporàdic
Mensual/Fix*

195 €
(10 mensualitats)
2 €/dia
3 €/dia
1€/dia
1,5€/dia
6’40 €/dia
7’50 €/dia
1’5 €/dia

Servei de menjador
12 - 15h ( ús cuina)
Servei de menjador
12 - 15h (sense
Esporàdic
2 €/dia
cuina)
*En considera “fix” aquell infant que utilitza el servei quatre o més cops a la
setmana

Tarifa LA PETITA L’ALZINA
SERVEI
Dt, Dc i Dj matí 9-12h

QUOTA
Inclou fruita a mig matí

Acollida 8 - 9h
Acollida 8.30 – 9h

75 €
(10 mensualitats)
3 €/dia
1,5€/dia

Servei de menjador
12 - 15h ( ús cuina)

9 €/dia

Servei de menjador
12 - 15h (sense cuina)

4 €/dia

El Preu públic establert pel Servei de menjador, a més d’incloure el cost directe que
es retribueix a l’empresa que proporciona els dinars a l’escola, també aporta un
marge per assumir parcialment el cost del monitoratge del menjador (prestat
directament pel personal de l’escola bressol).
Les bonificacions són les següents:







Bonificació del 15% sobre la quota escolar a les persones membres de famílies
nombroses i monoparentals, que així ho demostrin documentalment.
Bonificació del 15% sobre la quota escolar a les famílies que tinguin més d’un
infant matriculat. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon
fill.
S’aplicarà una bonificació del 15% sobre la quota escolar a les famílies que el
seu fill/a matriculat tingui necessitats educatives especials (NNEE), que així
ho acreditin documentalment.
Les bonificacions no es podran acumular.

La normativa reguladora per a la gestió i el cobrament dels rebuts és la següent:












Les mensualitats es cobraran per caixa o banc i es carregaran dins la primera
setmana del mes posterior. Per tant, el primer rebut serà a l’octubre.
La mensualitat del mes de setembre es cobra sencera i es compensarà no
cobrant el mes de juliol. Si l’infant és baixa abans del mes de juliol, no es
retornarà la quota del mes de juliol.
Es cobrarà la meitat de la quota d’escolarització en el mes de juliol en aquells
infants que es matriculin a partir de l’1 d’octubre.
En el cas que un infant s’hagi de donar de baixa de qualsevol servei prestat
per l’escola bressol s’haurà de comunicar a l’ajuntament mitjançant una
instància 15 dies abans que s’acabi el mes. Si es fa així només es cobraran
els dies que ha anat a l’escola, en cas contrari es cobrarà el mes sencer.
En el cas de períodes de baixa justificada, s’abonaran igualment les quotes
de mensualitat per concepte d’escolarització.
En el cas que un infant usuari fix del servei de menjador no es quedi a dinar,
cal avisar abans de les 10 del matí. En cas contrari, es cobrarà l’import.
Serà motiu de baixa :
A) de l’escola el fet de tenir 3 rebuts pendents de pagament.
B) del servei de menjador el fet de tenir 2 rebuts pendents de pagament.
En el cas que un infant es doni d’alta al servei prestat per l’escola bressol un
cop iniciat el curs i s’incorpori a partir del dia 15 del mes en curs es cobrarà
la meitat de la quota d’escolarització d’aquell mes.
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