QUOTES CURS
2019-2020
Ajuntament de Palamós
Departament d'Ensenyament

P0
Drets de matrícula

P1

P2

134 €

134 €

134 €

Quota/mes
Matí de 9 a 12

163,80 € 136,50 € 136,50 €

tarda de 3 a 5
Quota/ mes
Matí de 7:30 a 9
Quota/mes
Migdia de 12 a 1
Quota/mes
Tarda de 5 a 6
Hora eventual
extra

Servei
de menjador
De 12 del migdia
a 3 de la tarda
Per dies

!

33,00 €

28,85 €

28,85 €

33,00 €

28,85 €

28,85 €

33,00 €

28,85 €

28,85 €

3,30 €

2,90 €

2,90 €

65,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 €
SENSE ÀPATS

4,50 €

AMB ÀPATS

7,75 €

AMB ÀPATS

AMB ÀPATS

7,75 €

7,75 €

CONSIDERACIONS

Són 10 quotes , de setembre a juny, més 2,
si s'utilitza el casalet d'estiu.
La matrícula anual es cobrarà en el moment de formalitzar
Les hores eventuals i el servei de menjador
es cobraran per mes vençut.
En el cas d'altes durant el curs escolar, l'import de la matrícula
es cobrarà integrament.
En cas de baixa, un cop iniciat el curs escolar, les quotes per
matrícula no es retornaran. Si el curs no s'ha iniciat
es retornarà el 50% de l'importde la matrícula.
Les inscripcions al casalet d'estiu no pagaran matrícula.

A totes les utilitzacions dels serveis que admetin quota per dia
o quota per mes, s'aplicarà la taxa que resulti més favorable
a la família.
Bonificacions
 Ÿ50% de l'import de la matrícula per pertànyer a família
nombrosa omonoparental o tenir altres germans
matriculats a la llar.
 10% de la quota mensual ordinània per pertànyer a família
nombrosa o monoparental.
 10%de la quota mensual ordinària per tenir altres germans
matriculats a la llar.
 50% de la quota mensual ordinària si els ingressos de
la unitat familiar estan per sota d'1,5 vegades l'indicador
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 35% de la quota mensual ordinària si els ingressos de
la unitat familiar estan compresos entre 1,5 i 2 vegades
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 25% de la quota mensual ordinària si els ingressos de
la unitat familiar estancompresos entre 2 i 2,5 vegades
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 Els descomptes seran acumulables, i d'aplicació durant
tot el curs escolar.
 El servei de menjador i d'acollides no tindrà cap descompte.

