
   
 
 
PROPOSTA DE SERVEIS I PREUS PÚBLICS DE ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL L’AMETLLER  PER AL CURS 2012-2013 APROVATS PER 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 29 DE MAIG DE 2012 
 
 
 
- Servei d’escola bressol (de 9-12h i de 15-17h)  
 - Quota Escolaritat:      11 mensualitats de 195 Euros c/u. 
 - Quota inicial: 85 euros/any 
 
 
- Servei de menjador i descans (de 12h i de 15h): 
El berenar queda inclòs dins de la quota mensual.  
Les quotes de menjador per a nadons exclusivament lactants es 
diferenciarà, al no fer ús del menú. 
 
 - Quota mensual menjador i descans: 120,75 euros/mes (inclou berenar) 
 - Quota menjador i descans esporàdic:   8 euros/dia  
 - Quota berenar esporàdic: 0,53 euros/dia 
 - Devolució per menú no servit de 3’05 euros menú/dia,  sempre i quan 
 la família hagi avisat al centre abans de les 9’30h del matí. 
 - Quota mensual menjador i descans biberoneria (nadons exclusivament 
 lactants):  
 78,75 euros/mes 
 - Quota menjador i descans biberoneria (nadons exclusivament lactants) 
 esporàdic: 4,2 euros/dia 
 
 
- Els serveis d’ acollida matí (8-9h) i acollida tarda (17-18h):   
 - Quota mensual d’ Acollida matí:   36,75 euros/mes 
 - Quota d’ Acollida matí  esporàdica:  2’63 euros/dia 
 - Quota mensual d’ Acollida tarda:   36,75 euros/mes 
 - Quota d’ Acollida tarda esporàdica:  2’63 euros/dia 

 
El servei d’ acollida tarda només s’oferirà sempre i quan hi hagi 6 famílies 
que contractin de forma fix i amb caràcter anual aquest servei. 
 
 
PAGAMENTS 
 
Les quotes es cobraran entre el 5 i 10 de cada mes.  
Els serveis complementaris (menjador i acollida) es cobraran el mes 
següent juntament amb la quota del mes vigent. En finalitzar el curs escolar 



   
(durant el mes d’agost) es passarà el darrer rebut amb les taxes dels 
serveis complementaris pendents del mes de juliol.  
El no pagament d’una quota mensual pot suposar la pèrdua de la plaça. 
La baixa voluntària dels alumnes per part de la família s’haurà de comunicar 
a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació. 
 
 
BONIFICACIONS 
 
Per tenir un germà al centre 15% 
Per tenir dos germans al centre 20% 


