INFORMACIÓ CURS 21 – 22
HORARI:
MATI - DE 8 A 13 h.
TARDA- DE 15 A 17:00 h.
SERVEI DE MENJADOR- De 13 a 15 h.
QUOTES:
MATERIAL.................... 39,00 €
ASSEGURANÇA............10,70 €
QUOTA AMPA.........
€

una vegada durant el curs

Mensualitat:

S’aplicaran les bonificacions del 10 % de descompte a la quota d’ensenyament en els
casos de família nombrosa i monoparental
El rebut es domiciliarà la primera setmana de cada mes. Es cobrarà el cost de cada rebut
retornat.
LLI PÚBLICA LA PAU c5006914@xtec.cat
Tel: 973 311 475 / 682 572 275

LLI PÚBLICA EL NIU c5009332@xtec.cat
Tel: 973 311 582 / 659 087 372

MENJADOR:
MENSUAL:
El preu del menjador és de 6,30 € diaris.
El preu mensual variarà en funció dels dies lectius de cada mes.
Donat que el rebut es domicilia a principi de mes, si l’alumne falta al menjador, us
retornarem la quantitat corresponent ( a partir del quart dia que l’alumne hagi faltat ) a la
quota del mes següent.
Si abans de les 9:30 h. no aviseu al centre dient el contrari, es comptarà que el vostre
fill/a es queda a dinar cada dia.
TIQUETS:
El preu dels tiquets de menjador és de 37,00 € (7,40 € diaris), per aquells alumnes que
utilitzen el servei eventualment.
NADONS:
Degut a què en aquesta edat la dieta és clarament diferenciada (llet materna, introducció
progressiva d’aliments seguint recomanació del pediatra,...), el servei de menjador (de
13h a 15 h.) ofereix la possibilitat a aquest grup que el menjar es dugui fet des de casa.
En aquests casos el preu del servei mensual de nadons és de 4,55 € diaris. I el preu del
tiquet de menjador és de 29,25 € (5,85 € diaris)
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