FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
ESCOLA VEDRUNA ESCORIAL VIC
APORTACIONS I QUOTES

CURS 2019-2020
QUOTES MENSUALS DE LA LLAR:
MATÍ (8:30 a 13:00)
MATÍ I MIGDIA (8:30 a 15:15)
TARDA (15:15 a 17:30)
TOT EL DIA (8:30 a 17:30)

184 euros
210 euros
128 euros
250 euros

En concepte de Despeses generals i matrícula s’abonaran 190€ en el moment de formalitzar-la. Si la matrícula es fa a
partir de gener s’abonaran 130€ i si es fa a partir d’abril s’abonaran 100€.
El cost total del Material són 168 € i es cobrarà el mes de setembre.
Xec guarderia: Les despeses de comissions i gestions bancàries van a càrrec de les famílies.

SERVEIS DE MENJADOR:
Cost mensual dinar: 110 Euros / Berenar: 30 euros
4 dies a la setmana dinar: 88 euros / Berenar: 24 euros + 82,40 euros hores. Total: 106,40 euros.
3 dies a la setmana dinar: 66 euros / Berenar: 18 euros + 61,80 euros hores. Total: 79,80 euros.
2 dies a la setmana dinar: 44 euros / Berenar: 12 euros + 41,20 euros hores. Total 53,20 euros.
1 dia a la setmana dinar: 22 euros / Berenar: 6 euros + 20,60 euros hores. Total 26,60 euros.
Dinar esporàdic: 8 euros
Berenar esporàdic: 3 euros

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I TARDA (7:30 a 8:30 / 17:30 a 19:00)
½ hora setmanal / cada dia: 14 euros al mes
1 hora setmanal/ cada dia: 25 euros al mes
1 hora i mitja setmana / cada dia: 35 euros al mes
hores esporàdiques (un dia): 4 euros/hora
Mitja hora esporàdica (un dia): 2 euros/ hora

APORTACIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA
25 euros que es cobrarà el mes d’agost. 13 euros si es fa la matrícula a partir del mes de gener.

Abans d'imprimir aquest document, pensa bé si és necessari fer-ho. El medi depèn també de petits gestos. Aquest document pot quedar absolet un cop imprès.
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