· Material escolar individual:
- àlbums i anglès
- material complementari i fungible

322€
/any

(Cobrament 50% al setembre 2019 i 50% a l’octubre 2019)

· Mitja Pensió (dinar i berenar) ------------------------------------------------· Berenar ----------------------------------------------------------------------------· Dinar i vigilància (dies esporàdics) ------------------------------------------· Permanència ½ h. (mensual) -------------------------------------------------· Permanència 1 h. (mensual) -------------------------------------------------· Permanència 1 h. (dia) --------------------------------------------------------· Servei de vacances
(Setembre, Nadal i Setmana Santa) --------------------------------------------

182€/mes
30€/mes
10€/dia
26€/mes
37€/mes
7€/hora
12€/dia

* La quota de MP està calculada de forma anual per 10 mesos, inclosos els dies que l’escola tanca
per vacances de setembre, Nadal, Setmana Santa i final de curs.
*Abonament MP/BERENAR: descompte del 100% de l’import de la MP/BERENAR des del cinquè
dia (inclòs) d’absència consecutiva.

ESCOLA INFANTIL MAGNÒLIA
INFORMACIÓ PREUS CURS 2019-20

· Serveis escolars curs 2019-2020
Cobrament Juliol i agost 2019
(Assegurança escolar, gabinet psicopedagògic, pediatre i manteniment)

· Activitats complementàries
(10 quotes de setembre a juny) ---------------------------------

· Aportació voluntària a l’educació ----------------------

LES QUOTES NO INCLOUEN
· Excursions, colònies, festival (vestuari i despeses) i equip

(per cobrir la diferència entre el cost real i el cost
abonat pel concert - inclou DVD classe final de curs)

escolar.

· Les excursions anuals es cobraran amb dues quotes (50%
al desembre 2019 i 50% al gener 2020).

DESCOMPTES
* 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 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
*Els descomptes NO SÓN ACUMULABLES

Emili Roca, 52-58
08016 Barcelona

EQUIP D’US INTERN
Motxilla
Bossa roba de recanvi
Bates (hivern)
Pitets (nens M. pensió)
Dessuadora
Pantaló d’Hivern

32€
11€
17€
5€
22€
19€

Samarreta m/llarga
Bates (estiu)
Bermuda o faldilleta
Samarreta m/curta
Màrfega (nens M. Pensió P3)
Brodat roba

15€
16€
16€
14€
31€
5€

125€

Tel. 93.408.48.87
609.760.075
www.escolamagnolia.com
secretaria@escolamagnolia.com

77
/mes
121€
/mes

juliol i
agost

198€
/mes
(10 mesos)

