ESCOLA INFANTIL MAGNÒLIA
Quotes curs 19-20

Dies
fixes
setmana

HORARI
9:00-12:00
(només matins)

HORARI
DE
9:00-13:00

HORARI
9:0015:00

HORARI
HORARI
9:00-17:00 9:00-12:00 i
(amb dinar,
15:00-17:00

(amb dinar)

(amb dinar i
migdiada)

migdia i
berenar)

(dinant a casa
/amb berenar)

4 DIES

202€

313€

328€

379€

242€

5 DIES

238€

371€

400€

464€

303€

*De 9:00 a 13:00 inclou la fruita a mig matí (P1 i P2 segons edat) i dinar.
*De 9:00 a 15:00 inclou la fruita de mig matí (P1 i P2 segons edat) dinar i migdiada.
*De 9:00 a 17:00 inclou la fruita del matí (P1 i P2 segons edat), dinar i berenar.
*Per l’organització de l’escola, en cas de no venir els 5 dies de la setmana, aquests han de ser sempre els mateixos.
*A la quota de 4 dies setmana, si es vol fer 1 dia extra el preu serà de 20€/dia. Dinar i berenar esporàdic, a part.
*Per altres horaris, consultar.

C/ Emili Roca, 52-58
08016 Barcelona
Tel. 93.408.48.87 / 609.760.075
www.escolamagnolia.com
magnolia@escolamagnolia.com
secretaria@escolamagnolia.com

Matrícula anual curs 19-20 ( inclou motxilla i bossa de recanvi) ---------------------------------- 310€
Material anual (octubre) ----------------------------------------------------------------------------- 150€
Matrícula anual curs 20-21--------------------------------------------------------------------------- 310€
*Al 2on germà: descompte del 20% de la matrícula i al 3er germà: descompte del 50% de la matrícula.
*Un cop iniciat el curs, si un/a alumne/a es matricula al Magnòlia, es cobrarà la part proporcional de la matrícula i material. Si la incorporació es a
partir del mes d’abril, es cobrarà junt amb la matricula de curs següent. La motxilla i la bossa de recanvi es regalarà al primer fill matriculat al centre.

* Servei Permanències (matí i/o tarda):

*En cas de dinar i/o berenar esporàdic:

· ½ hora
· 1 hora
· 1 ½ hora
· 2 hores
· 2 ½ hores

26€/mes
37€/mes
47€/mes
56€/mes
65€/mes

· Dinar esporàdic
· Berenar
. Permanències

10€/dia
2,50€/dia
7€/hora

DESCOMPTES ESPECIALS
* Germà sense MP al mateix cicle
5% a la quota d’ensenyament al germà gran.
* Germà amb MP al mateix cicle (De 0 - 3 anys)
15% del total de la quota al germà gran.
* Germà amb o sense MP a diferent cicle i/o al Col·legi Camí
5% a la quota d’ensenyament a cada germà.
* Famílies monoparentals o nombroses amb 1 fill a l’escola
5% a la quota d’ensenyament
* Famílies monoparentals o nombroses amb 1 fill a l’escola que fa MP/dinar/berenar 5% del total de la quota

LLAR D’IN

5401
*Els descomptes
NO SÓN ACUMULABLES
*XEC GUARDERIA: Es cobrarà la comissió que apliquen les entitats col·laboradores.
*QUOTA ENSENYAMENT JULIOL: 50% a l’ abril i el 50% al maig.
*ABONAMENT MP/DINAR/BERENAR: descompte del 100% de l’import de la MP/DINAR/BERENAR des del cinquè dia (inclòs)
d’absència consecutiva.
*ELS PREUS INCLOUEN TOTS els serveis de l’escola excepte: sortides (P2), uniformes (a partir dels 12 mesos) i festa de final de
curs (P2).
*La NO assistència de l’alumne a l’escola, no eximeix del pagament de les quotes mensuals (11 mensualitats).
*HORARI DE LA LLAR D’INFANTS: 7:00-18:30 (11 mesos l’any)
*HORARI ESCOLAR: 9:00-17:00 (entrada des de les 8:45)
*A la quota corresponent d’ensenyament ja està descomptada la quantitat de -62€ a compte de la subvenció del curs 19-20 (La
subvenció del curs 18-19 esta pendent de sortir publicada al DOGC).

EQUIP D’ÚS INTERN
EQUIP D’US INTERN
Motxilla
Bossa roba de recanvi
Màrfega
5 pitets (1 pitet 5,00€)
Dessuadora (12 mesos)
Samarreta m/llarga ( 12 mesos)

32€
11€
31€
25€
22€
15€

Pantaló d’hivern (12 mesos)
Bata d’hivern (12 mesos)
Samarreta m/curta (12 mesos)
Pantaló (12 mesos)
Bata d’estiu (12 mesos)
Brodat (opcional)
LLEGENDA:

M.P.

HIVERN

19€
17€
14€
16€
16€
5€
ESTIU

