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Bressol

Quotes curs 2022-2023
Matrícula

215€
Reserva de plaça
Obtenció de la plaça
escolar durant tot el curs.
La reserva de plaça es
formalitza de forma anual.

IpseTIC
Accés a l'aplicació de gestió
escolar IpseTIC i a tots els
recursos digitals utilitzats per a la
comunicació família i escola

Material
Agenda d'aula i material
diari d'ús col·lectiu a l'aula,
pati, placeta, atelier, etc.

Només matí

Br 0: 400€
Br 1-2: 305€

Departament d'Orientació
Psicopedagògica
Format per 4 professionals dels àmbits de la
psicologia, logopèdia i pedagogia, ofereix
orientació educativa i intervenció
psicopedagògica i logopèdica a docents,
famílies i alumnes.

Assegurança escolar
Assegurança escolar
obligatòria que cobreix
qualsevol accident durant
l'horari lectiu.

*El curs comprèn el pagament
d'onze mensualitats de setembre a
juliol. La quota que correspon al
mes de juliol es prorrateja entre els
deus mesos restants

Matí
De 8:45 a 12:30 hores

Jornada completa

Br 0: 430€
Br 1-2: 325€

Mes de juliol*
Br 1-2

Matí
Tarda
De 15:00 a 17:00 hores

186,50€ / Br 1-2
165€ / Br 0

Inclou la contractació de tot el personal
de cuina i acompanyament, a més de
les despeses directes i indirectes per a
poder prestar el servei. .
*Preu calculat en base als dies lectius
del curs (cost diari x dies lectius / 11
mesos lectius).

30,50€ / Matí
32,50€ / Tot el dia

*El curs comprèn el pagament
d'onze mensualitats de setembre a
juliol. La quota que correspon al
mes de juliol es prorrateja entre els
deus mesos restants

De 8:45 a 12:30 hores

Espai Migdia*

40€ / Matí
43€ / Tot el dia

Mes de juliol*
Br 0

Acollida
Horari matí: 8:00 a 8:55 hores.
Horari tarda: 17:00 a 18:00 hores.

15 min/dia: 13€
Tiquet diari 15 min: 2,30€

Total rebut mensual*
*Espai migdia no inclòs

Tot el dia

Matí

473€ | 440€
Bressol 1-2 357,50€ | 335,50€
Bressol 0

