PREUS PÚBLICS PEL CURS 2018-2019
Preus públics aprovats el dia XX-XX-XXXX per l’Ajuntament de Corçà per a la Llar d’Infants La Bòbila de
Corçà corresponents al curs 2018/2019.
Aquests preus són la part proporcional que assumeixen les famílies del cost del servei. L’import restant és
assumit entre el propi ajuntament i la Diputació de Girona.
MATRÍCULA i MATERIAL PEL CURS 2017 / 2018
Matrícula de setembre a juliol
Matrícula de gener a juliol
Material anual
JORNADA
Preu jornada sencera mensual (08.50/09.00 – 11.50/12.00 i 15.00 - 17.00)
Preu mitja jornada mensual (09.00 - 12.00 o 15.00 - 17.00)
Preu mitja jornada esporàdica (09.00 - 12.00 o 15.00 - 17.00)
MENJADOR
Dinar + migdiada (12.00 - 15.00)
Dinar Esporàdic sense migdiada (12.00 - 12.45/13.00)
ACOLLIDES (08.00 a 09.00 i de 17.00 a 18.00)
Servei acollida mensual (mínim 5 infants diaris) (08.00 - 09.00 o 17.00 a 18.00)
Servei mitja acollida mensual (mínim 5 infants diaris) (08.30 - 09.00 o 17.00 a 18.00)
Servei acollida esporàdica (mínim 5 infants diaris) (08.00 - 09.00 o 17.00 a 18.00)
Servei mitja acollida esporàdica (mínim 5 infants diaris) (08.30 - 09.00 o 17.00 a 18.00)
HORES EXTRES
Preu hora extra
PAQUETS ESPECIALS
Preu Matí + Dinar (09.00 – 12.45/13.00)
CASOS ESPECIALS
Devolució de rebut (es repercutirà a les famílies en cas de retornar el rebut)
Descompte per segon infant matriculat a la llar d’infants en quota mensual
BAREM PREUS DE MENJADOR 2017 - 2018
23 dies (6,30€)

145,00 €

11 dies (8€)

88,00 €

22 dies (6,59€)

145,00 €

10 dies (8,50€)

85,00 €

21 dies (6,90€)

145,00 €

9 dies (8,50€)

76,50 €

20 dies (7,25€)

145,00 €

8 dies (8,50€)

68,00 €

19 dies (7,53€)

143,00 €

7 dies (8,50€)

59,50 €

18 dies (7,78€)

140,00 €

6 dies (8,50€)

51,00 €

17 dies (7,94€)

135,00 €

5 dies (9€)

45,00 €

16 dies (8,16€)

130,00 €

4 dies (9€)

36,00 €

15 dies (8€)

120,00 €

3 dies (9€)

27,00 €

14 dies (8€)

112,00 €

2 dies (9€)

18,00 €

13 dies (8€)

104,00 €

1 dies (9€)

9,00 €

12 dies (8€)

96 €

0 dies

- €

125,00 €
90,00 €
40,00 €
181,00 € *
140,00 € **
8,00 €
Segons barem

7,50 €
45,00 €
23,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
262,00 €
10,00 €
-10%

Cada mes es cobrarà els serveis
fixos inscrits per cada família. A
mes vençut, es cobrarà el servei
de menjador i els serveis extres
utilitzats el mes anterior.
El preu de menjador estarà
baremat en funció a la taula
anterior, i es comptabilitzarà el
número de dies que s'ha quedat
l'infant a dinar a la llar (o que no
han avisat l’anul·lació abans de
les 09.20h).

En els períodes de casals l’horari es pot veure afectat, d’acord amb la ràtio mínima exigible.
Es tanca una setmana l’any per programació i planificació de curs.
* L’Ajuntament de Corçà subvenciona amb 10 euros als infants empadronats al municipi. **
L’Ajuntament de Corçà subvenciona amb 7 euros als infants empadronats al municipi.

