
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

   

UO  QUOTES MENSUALS:  CURS 2020-2021 

     

      DESCRIPCIÓ HORARI CURS 2020/2021  

 
HORARI INTENSIU De 9.00 a 17.00 

 
166,00 
  

 

  

 

HORARI MATÍ LLARG 
De 9.00 a 15.00  
 

161,00 
 

 
HORARI TARDA  De 13.00 a 17.00 161,00 

 

 SERVEI MATÍ 

De 8.00 a 9.00 35,50 
 

 

De 8.30 a 9.00 20,00 
 

 DINAR   67,00  

 BERENAR   16,00  

 DINAR EVENTUAL   5,00  

 BERENAR EVENTUAL   1,25  

 QUOTA INICIAL Inici setembre 120,00  

 HORES ESPORÀDIQUES 1 Hora 5,00  

 MATERIAL ESCOLAR Mensual  5,00  

 Quota A.M.P.A Octubre  30,00  

 Dos germans a l’escola Descompte germà gran -25%  

 Família nombrosa Descompte -20%  

 

  

  

 

  

  



 
 

NORMATIVA DEL COBRAMENT DE LES QUOTES 

Matrícula  

  La matrícula es cobrarà cada any, al setembre. Els alumnes que es matriculin el mes de maig 
la matricula pagada ja serà vàlida pel curs vinent. L’import de la matrícula no serà retornable en 
cap cas. 

 El fet d’estar matriculat, inclou el pagament de deu mensualitats complertes i la que correspongui 
a la part proporcional del període lectiu del mes de juliol. Pel juliol no es pot donar de baixa a un 
nen/a (el fet de fer vacances no es considera motiu suficient per donar de baixa). 

 No es cobrarà la matrícula a nens que encara no han nascut i no podran començar a l’escola 
fins que tinguin 16 setmanes, com a mínim. 

Absències i baixes 

 La no assistència injustificada durant dos mesos podrà ocasionar la baixa del centre. En aquest 
cas, no es retornarà l’import de les quotes abonades. 

 Sempre que es vulgui donar de baixa a un nen/a cal fer-ho per escrit i amb 15 dies d’antelació, 
tot explicant els motius. Els alumnes que es donen de baixa a mig mes pagaran l’import de la 
quota i els menjars proporcionalment als dies que han assistit a l’escola.  

 En el cas de no assistir a l’escola a partir de dues setmanes, es descomptarà la part proporcional 
de les quotes extres (com és el dinar i el berenar) però es cobrarà la quota de l’horari, material 
i el servei matí (si és el cas) 

Cobraments 

 Els rebuts seran mensuals i es cobrarà per entitat bancària. 

 Si es comença el curs, més tard del dia 15 del mes, només se li cobrarà la meitat de la quota de 
l’horari, i la meitat dels àpats, si fan més de dues setmanes, ja se’ls hi cobrarà el mes sencer. 

 Els alumnes que tinguin una reserva de plaça (i que per tant, encara no assisteixin a l’escola) 
hauran de pagar mensualment el 50 % de la quota corresponent a l’horari escollit.  No es 
cobraran els àpats.  

 La quota de material es cobrarà mensualment, encara que el nen no assisteixi a l’escola.  

 En cas de més d’un germà a l’escola s’aplicarà un 25 % de descompte al segon germà. 

 A les famílies nombroses i famílies monoparentals s’aplicarà un descompte del 20 % en la quota. 

 En el cas de complir amb els dos punts anteriors, només s’aplicarà un descompte, el que sigui 
més beneficiós. 

 En el cas que un nen es quedi una hora esporàdica o menys, es cobrarà la fracció d’una hora. 

 Els nens que fan horari de matins podran assistir a les festes que celebrem a les tardes. 

 Les sortides, activitats, cursets, etc... es pagaran a part de la quota. 
 

 
                                                                

 

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 


