ESCOLA BRESSOL "LA CABANYETA"
PREU PÚBLIC PEL CURS 2020-2021



Reserva de plaça (matrícula)
Quota: 47,00 euros anuals.

Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, se’ls hi concedirà un
descompte del 20% per al segon fill i del 30% per al tercer fill, quan coincideixin
matriculats en el mateix centre i amb caràcter retroactiu. Aquestes dades es
comprovaran d’ofici a través del padró municipal d’habitants.



Quota mensual
De 8 a 12 h i de 15 a 17,15 h.
(de setembre a juny) i de 8 a 15,30 h
(juliol)

Quota: 165,00 euros/mes per 11
mensualitats.

Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, prèvia sol·licitud per
part dels interessats, se’ls hi concedirà una bonificació de 30 euros per al primer fill,
50 euros per al segon fill i 60 euros per al tercer fill matriculat a la llar d’infants.
Aquestes dades es comprovaran d’ofici a través del padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació serà per cada mes que utilitzin aquest servei i amb caràcter
retroactiu.


Hores Extres
Quota:
(*) De 12 a 13 h

- Esporàdica 5,00 euros/hora.
- Habitual: 25,00 euros/mes.

De 15.30 a 17.15 h (exclusivament
mes de juliol)

En funció del cost del servei.

(*) Per gaudir del servei de permanència s’han de complir les condicions
següents:
• Cal un mínim de 5 alumnes per tal que s’obri el servei.
• Les famílies interessades abonaran la quota per trimestres, per tal de
garantir una permanència mínima de tres mesos
.
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Menjador
Quota:
De 12 a 15 h

- Esporàdica 7,30 euros/dia.
- Habitual: 131,40 euros (*)
Quota:

Nadons de 4 a 18 mesos que es
queden a dinar i el porten de casa

- Esporàdica 4,30 euros/dia
- Habitual: 73,10 euros

(*) Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, prèvia sol·licitud per
part dels interessats, se’ls hi concedirà una bonificació de 30 euros, per cada mes
que utilitzin aquest servei de la llar d’infants. Aquestes dades es comprovaran
d’ofici a través del padró municipal d’habitants. Aquesta bonificació serà per cada
mes que utilitzin aquest servei i amb caràcter retroactiu.
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