Escola Bressol La Mainada Sant Sadurní

Quotes del curs 2019-2020

PROPOSTA D‘ HORARI

QUOTES

MATERIAL

ASSEGURANÇA ESCOLAR

*se’n pot triar un o demanar-lo

MENSUALS

Octubre + Abril

MÈDICA D‘ACCIDENTS

personalitzat

152,00 €

Mòdul Matí + migdia

210,50 €

9h 15h

65€ x 2
L’import és el mateix per a tots els

Mòdul partit

210,50 €

9h a 13h + 15h a 17h
Mòdul Tarda 15h a 19h

152,00 €

Mòdul sencer 9h a 17h

269,30 €

Acollida 7:45h a 9h

44,00 €

Acollida 8:30h a 9h
infants

*in english

*repartida en dos mesos

Mòdul Matí 9h a 13h

Hores

AGENDA

esporàdiques*per
que

assisteixen

horaris.
Inclou:

14,50 €

-

Material fungible i manualitats

Només s’utilitza des del centre en cas

Es renovarà de curs en curs i és

-

Departament psicopedagògic

d’accident. És vàlid per tot el curs

íntegre en anglès.

-

Activitats quotidianes i

escolar.

programa d‘activitats
-

Períodes de Nadal i Setmana
Santa

20,00€
6,50€/hora

24,50 €

-

Aprenentatge en anglès
No inclou:

-

habitualment

Activitats extres (tió, panellets,
piscina i mona)

-

Excursions

-

Bata,estovalla,pitet i motxilla

La Mainada
C/Mestre Antoni Torelló 32
Sant Sadurní d’Anoia
Tlf 938184381
www.lamainada.cat
info@lamainada.cat

Si el teu horari no el trobes aquí, te'l fem adequat a les teves necessitats.
ES FAN QUOTES I PRESSUPOSTOS PERSONALITZATS
La bata, l’estovalla individual, el pitet i la motxilla del centre tenen un cost extra i s'han de demanar amb antel·lació a la mestra. No s’admet material d’altres llars o centres.
La seva compra és voluntària i es podrà fer en pack o de forma individual.
Les famílies que inscriguin els seus dos fills guadiran d'un 20% de descompte en la quota base del segon fill. Les famílies treballadores del Grup Freixenet guaudiran del 8% de
descompte en la quota base.
Els dinars es faran tipus carmanyola i els infants l'hauran de portar de casa. Tot estarà marcat amb el nom i ben tancat, i s'entregarà a la mestra de l'aula a l'arribada de l'infant al
centre. No es cobrarà suplement de monitoratge per aquest servei.
El Departament Psicopedagògic no fa avaluacions ni visites personalitzades sinó que s'encarrega dels tallers d'estimulació i la observació del desenvolupament dels alumnes així
com l'assessorament a tot l'equip educatiu. Per a casos amb necessitats especials s'acordarà entre mestra i psicòloga del millor sitema a utilitzar (quota extra aplicable).

