PREUS DEL CURS 2022-2023
ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
(ENSENYAMENT) I SERVEIS: Rebuts
mensuals de setembre a juny, ambdós
inclosos. Els serveis inclouen el material didàctic complementari, el TIC, el
Gabinet Psicotècnic, les assegurances i
la piscina (només alumnat d’infantil).

1r i 2n germà:

3r germà i posteriors:

Educació Infantil:

160,00€/mes

140,00€/mes

Educació Primària:

125,00€/mes

105,00€/mes

Educació Secundària: 125,00€/mes

105,00€/mes

Batxillerat:

377,00€/mes

APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ (per família):

397,00€/mes

135€/Anual

(Fraccionada en 5 rebuts durant els mesos de: octubre, desembre, febrer, abril i maig)

SERVEIS ADICIONALS
Mitja Pensió
Preu per dia inscripció mensual (sempre es cobra el mes sencer)

8,70€/dia

Preu per inscripció puntual (tiquet)

9,95€/dia

Prolongació de Jornada (matí)

mes sencer

tiquet

Preu per mitja hora

20,00€

2,00€

Preu per una hora

40,00€

4,00€

Setembre i Juny

20,00€

*2n fill/a se li cobrarà el 50% de la quota mensual. 3r fill/a i posteriors seran gratuïts
Guixeta de Secundària (mensualment)

7 ,95€

Guixeta de 6è de Primària (mensualment)

4,90€

•

L’import de l’escolaritat.i de les sortides i activitats culturals es cobrarà a principis de cada mes. La quota referent a la mitja pensió i al servei d’acollida es cobrarà en una factura paral·lela.

•

Tots els cobraments es faran per domiciliació bancària.

•

Tot rebut retornat tindrà un recàrrec.

•

Les altes i baixes de qualsevol servei o activitat s’hauran de tramitar a Secretaria abans
del dia 25 del mes anterior a la incidència.
En cas de no abonar el rebut del mes corresponent al servei de menjador, es donarà de baixa a l’alumne/a i no es podrà donar d’alta fins abonar el rebut pendent.

•

•

HORARI DE SECRETARIA: de 9:00h a 13:00 hores, de dilluns a divendres.
•

HORARI D’ADMINISTRACIÓ: de 9.00h a 11.00 hores de dilluns a divendres,
amb cita a prèvia, al despatx de la planta baixa.

•

ADMINISTRACIÓ DE L’AFA: dimarts de 17.15h a 18h (a partir del 2 d’octubre)

