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HORARIS I QUOTES -CURS 2021-2122- 
 
- 
 

L’escola bressol està oberta de dilluns a divendres de 9.00 a 17.00 hores. 
Hi haurà un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 hores del matí.  
 
Entrada matí de 9.00 a 10.00 hores,  la sortida dels infants que no es queden a dinar es farà 
entre les 11.30-12.00 hores. Entrada tarda a les 15-15.15 hores i sortida tarda a partir de les 
16.00 fins a les 17.00 hores (actualment aquests horaris poden estar subjectes a la sortida 
esglaonada per aules, motivada per la normativa Covid-19 a les escoles). 
A les 17.00 hores es tanca l’escola. 
 
El fet de matricular un infant a l’escola bressol comporta per part de l’usuari el compromís de: 
 
QUOTA D’ESCOLARITAT: 
 
Les quotes a abonar per cadascun dels serveis prestats a l’Escola Bressol es fixaran i publicaran 
anualment per l’E.M.D., d’acord amb el procediment legal establert i s’exposaran al tauler 
d’anuncis del centre. 
Per tal d’agilitzar els pagaments, tots els rebuts es pagaran a través del banc a principis de cada 
mes. 
 

-    Es determinarà la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el  d’acollida 
corresponent al curs 2021-2022. Quota ordinària de 9.00 a 17.00 hores, per alumne/mes: 
246,80 euros, i els mesos de setembre i juliol 123,40 euros.  

  
-     En realitzar-se la matriculació, s’abonarà una mensualitat de 246,80 euros en concepte de 

reserva de plaça, que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de 
setembre i l’altra meitat restant es cobrarà en concepte de matrícula. En conseqüència, la 
quota del mes de setembre serà de 123,40 euros i la matrícula de 123,40 euros.  

 
- La taxa s’entendrà acreditada per mesos anticipats per tota la durada del curs escolar per 

la que s’hagués formalitzat la inscripció. 
 

- L’alumne que es doni de baixa de l’escola durant el curs, haurà de comunicar-ho per escrit 
amb un mes d’antelació per poder ocupar la plaça vacant, si no ho fa així, haurà d’abonar 
l’import  del mes següent a la seva baixa. 

 
- S’estableix com a reducció d’un 50% sobre la quota d’escolaritat a les famílies nombroses, 

monoparentals i múltiples. A tal efecte caldrà acreditar aquesta circumstància aportant 
còpia del llibre de família nombrosa o monoparental l’inici del curs escolar. 
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QUOTA D’ACOLLIDA: 
 
L'escola disposa d'un servei d'acollida de 8.00 a 9.00 hores, dividit en dues franges horàries, de 
8:00 a 9.00 h o de 8.30 a 9.00 hores. La quota mensual del servei d'1 hora és de 40 euros, la quota 
de 0.30 hores és de 20 euros. 
El servei es pagarà durant els primers dies del mes, conjuntament amb la quota d’escolarització, i 
per domiciliació bancària. 
La taxa per a l’ús esporàdic del servei d’acollida és de 3 €/dia, els serveis esporàdics es cobraran 
junt amb la mensualitat del mes següent. 
 
 
 
QUOTA MENJADOR: 
 

- La quota ordinària mensual de  menjador (servei dinar i berenar) és de  143,20 euros 
- La quota mensual  (servei dinar) és de  125,40 euros 
- La quota mensual (servei berenar)   és de  37,80 euros 
- 1 dinar  + berenar esporàdic  10,40 euros 
- 1 dinar  esporàdic  és de  8,20 euros 
- 1 berenar esporàdic  és de  2,20  euros 
- El preu del servei de menjador migdia lactants  62,90 euros mensual. 
- El preu de descompte de menjador serà de 4,5 euros/dia 

 
El menjador es pagarà durant els primers dies del mes per domiciliació bancària. L’alumne que   
utilitzi el servei de menjador esporàdicament haurà de comunicar-ho abans de les 10 hores del 
mateix dia. 
             

- Els descomptes  per causes justificades es faran una vegada a l’any durant el mes de juny. 
El descompte es farà a partir del tercer dia de baixa de l’alumne. El preu de descompte de 
menjador serà de 4,5 euros/dia. 

 
- Els rebuts de menjador dels mesos de juliol i setembre, només s’abonarà el 50% de la 

quota mensual de menjador, o dels dies utilitzats de forma esporàdica. Els mesos restants, 
d’octubre a juny, la quota serà sempre la mateixa i serà carregada en compte. 

 
- En cas de no utilització del servei de menjador durant un període  superior a un mes, s’ha 

de notificar  a l’escola quinze dies abans de finalitzar el mes anterior i no es passarà el 
cobrament del rebut.         

 
 


