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TARIFES VIGENTS DURANT EL CURS 2014-15 
 
 
HORARI ESCOLAR 
 
 
 
Aula de 0 a 24 mesos 

1/2 JORNADA                 de 9 a 14:00 (dinar inc.)..................................    395,00 €  
Entrada 9:00 – 10, sortida 13:30 - 14:30 
RESERVA DE PLAÇA                              ..............................................    205,00 €  

 
JORNADA COMPLETA   de 9 a 16:30 (dinar i berenar inc..).................     445,00 €  
Entrada 9:00 – 10, sortida 16:00 - 17:00   
RESERVA DE PLAÇA                    .........................................................    240,00 €    
     
 
   

Aula  de 2 a 3 anys         
1/2 JORNADA                 de 9 a 14:00 (dinar inc.).....................................  375,00 €  
Entrada 9:00 – 10, sortida 13:30 - 14:30   
RESERVA DE PLAÇA                                        ......................................    185,00 € 
 
JORNADA COMPLETA   de 9 a 16:30 (dinar i berenar inc.)....................   425,00 €  
Entrada 9:00 – 10, sortida 16:00 - 17:00   
RESERVA DE PLAÇA           ...................................................................     225,00 € 
 
 
 
MATRÍCULA - reserva de plaça (anual)....................................................    190,00 €  
El concepte matrícula no serà retornable 

 
 
 
EXTRAS  

1 HORA EXTRA MENSUAL 8 - 9 h ..........................................................     30,00 €   
1 TARDA  o  MATÍ  EXTRA ......................................................................     15,00 €   
1 HORA EXTRA  ......................................................................................        8,00 €  
1 Matí de 8-9 i esmorzar .......................................................................        1,50 € 
1 DINAR EXTRA ………………….............................................................       6,00 € 
Devolució rebut ban……………………………………………………………      6,00 € 
    
 
 
• L'alumne abonarà durant tot el curs escolar l'import d’acord a l'aula assignada a l'inici del curs. 
• El centre tancarà les portes a les 10:00 hores.   
• En cas d’incompliment de l‘horari de sortida, es penalitzarà amb una hora extra. 
• Abans de l’ ingrés o durant la primera setmana del període de adaptació s'haurà de firmar amb la 

direcció el pressupost anual per confirmar l’horari i  l’aula assignats. 
 

   
 

  AQUESTA TARIFA DE PREUS ROMANDRÀ VIGENT FINS 31 D’AGOST DE 2015 
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RÈGIM ECONÒMIC 2014-15 
 
1. Les mensualitats s'abonaran per mesos anticipats entre els dies 1 i 5 de cada mes. El 
cobrament de la mensualitat es realitzarà per domiciliació bancària. Les despeses que es 
generin per la devolució d'un rebut aniran a càrrec dels pares (6 euros). Altres formes de 
pagament es negociaran amb la direcció. Els rebuts que no s'hagin fet efectius a partir del dia 10 
de cada mes sofriran un recàrrec del 10%. 
 
2. Les mensualitats s'abonaran íntegres encara que el nen no assisteixi alguns dies del mes. La 
plaça escolar comprèn des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, s'abonaran en 
total 12 mensualitats. Si el nen no va assistir durant els mesos d'estiu (juliol o agost ) o en un 
altre moment durant el curs escolar s'abonarà la reserva de plaça durant aquests mesos 
(consulteu amb direcció). 
 
3. El concepte d'horari escolar s'abonarà íntegre encara que el nen assisteixi menys hores 
(període d'adaptació). La direcció del centre es reserva el dret a assignar als nens en el grup 
d'edat adequat al seu desenvolupament. 
 
4. Per tal de formalitzar la preinscripció o reserva de plaça (per a nous alumnes) al centre s'haurà 
d'abonar la matrícula (en els mesos de maig o juny). Aquest concepte no és retornable. 
 
5. El concepte matrícula s'abona cada any en concepte de material fungible i la resta de material 
necessari per dur a terme una bona tasca pedagògica i la seva neteja i manteniment. També 
inclou el servei psicopedagògic, l'assegurança escolar i l'assegurança mèdica. Aquest concepte 
s'abonarà al juliol o agost la quota mensual i no serà retornable en cas que el nen abandoni el 
centre. Quan el nen ingressi per primera vegada en el centre en una data posterior a aquest mes 
pagarà la part proporcional fins a l'agost (per trimestres). 
 
6. Els mesos de desembre i gener s'abonaran íntegres. Quan la resta de l'any el nen no 
assisteixi a l'escola per un temps superior a 15 dies, dins d'un mes natural , s'abonarà el 75% de 
la mensualitat en concepte de reserva de plaça (màx. dos mesos). Per poder fer efectiu el 
descompte s'hauran de notificar les dates en què el nen no assistirà per escrit a l'adreça mínim 
amb una setmana d'antelació. 
 
7. En cas que l'alumne necessiti canviar, reduir o ampliar la jornada que realitza habitualment es 
notificarà a la direcció per escrit a mínim amb una setmana d'antelació. 
 
8. Quan vagin al centre dos germans o més s'aplicarà un 10 % en l'import del rebut del segon 
germà (no aplicable als conceptes de matrícules i material). Aquest descompte no pot ser 
acumulatiu a altres descomptes. 
 
9. Si al finalitzar el mes el rebut no s'hagués fet efectiu, el nen no podrà acudir al centre fins que 
no s'hagi cancel · lat el pagament. Els dies que per aquest motiu el nen estigui absent es 
comptabilitzarà com si assistís, és a dir anirà a càrrec dels pares i no del centre. 


