APORTACIONS I QUOTES

CURS 2018-2019

Document aprovat pel Patronat de la Fundació Vedruna Barcelona a data 18 d’abril de 2018
QUOTES MENSUALS DE LA LLAR:
MATÍ (8:30 a 13:00)
MATÍ I MIGDIA (8:30 a 15:15)
MIGDIA I TARDA (13:00 a 17:30)
TARDA (15:15 a 17:30)
TOT EL DIA (8:30 a 17:30)

184 euros
210 euros
128 euros
103 euros
250 euros

En concepte de Despeses generals i matrícula s’abonaran 100 € en el moment de
formalitzar-la i es faran tres cobraments de 30€ per trimestre (els mesos d’octubre, de gener i
d’abril).
El cost total del Material es repartirà en tres pagaments de 56 € els mesos de novembre, febrer
i maig.

SERVEIS DE MENJADOR:
Cost mensual: 110 Euros/ Berenar: 30 euros
4 dies a la setmana: 88 euros/Berenar: 24 euros
3 dies a la setmana: 66 euros / Berenar: 18 euros
2 dies a la setmana: 44 euros / Berenar 12 euros
1 dia a la setmana: 22 euros / Berenar 6 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 desembre.
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