
Llar d’infants MAGNÒLIA
Quotes curs 18-19

DIES FIXES
SETMANA

HORARI
9:00-12:00

HORARI DE
9:00-13:00

( amb dinar)

HORARI DE
9:00-15:00
( amb dinar+
migdiada)

HORARI DE
9:00-17:00

( amb
dinar+migdiada+

berenar)

HORARI DE
12:00-17:00

( amb
dinar+migdiada+

berenar)
4 DIES 207€ 323€ 343€ 389€ 333€

5 DIES 253€ 384€ 424€ 474€ 424€

*De 9:00 a 13:00 inclou la fruita a mig matí (P1 i P2 segons edat) i dinar.
*De 9:00a 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, migdiada i berenar.
*De 12:00 a 17:00 inclou el dinar, migdiada 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.
*Per altres horaris, consultar.

Valldoreix, 18
08172 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93.583.08.90
687.237.018

www.escolamagnolia.com
magnolia@escolamagnolia.com

santcugat@escolamagnolia.com



DESCOMPTES ESPECIALS

LLAR D’INFANTS MAGNÒLIA

Motxilla (4 mesos)
Bossa roba de recanvi (4 mesos)
Màrfega
5 pitets (1 pitet 6,00€)
Dessuadora (12 mesos)
Samarreta m/llarga ( 12 mesos)

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

32€
11€
33€
30€
25€
25€

23€
20€
21€
20€
18€

5€

LLEGENDA: M.P. HIVERN ESTIU

Matrícula anual curs 18-19 ( inclou motxilla, bossa de recanvi i aplicació KINDERTIC )-------------- 290€
Material anual (octubre) ----------------------------------------------------------------------------- 145€
Matrícula anual curs 19-20--------------------------------------------------------------------------- 290€

*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. La motxilla i la bossa de
recanvi es regalarà al primer fill matriculat al centre.

EQUIP D’ÚS INTERN
EQUIP D’US INTERN
Motxillla                                             32€
Bossa                                                   11€
Màrfega 31€
5 pitets (1 pitet 5,00€) 25€
Dessuadora (12 mesos) 22€
Samarreta m/llarga ( 12 mesos) 15€

Pantaló d’hivern (12 mesos) 19€
Bata d’hivern (12 mesos) 17€
Samarreta m/curta (12 mesos) 14€
Pantaló (12 mesos) 16€
Bata d’estiu (12 mesos) 16€
Brodat (opcional ) 5€

LLEGENDA: M.P. HIVERN ESTIU

* Servei Permanències (matí i/o tarda):
· ½ hora 27€/mes
· 1 hora 36€/mes
· 1 ½ hora 45€/mes
· 2 hores 55€/mes
· 2 ½ hores 65€/mes

*En cas de dinar i/o berenar esporàdic: · Dinar esporàdic 9€/dia
· Berenar 2,50€/dia
. Permanències 7€/hora

*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 50% de l’import de la MP/DINAR/BERENAR des del primer dia que hagi
faltat si l’alumne s’absenta més de 5 dies consecutius. Si l’absència no és consecutiva, no es retorna aquest import.
*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 -60€ a compte de la subvenció del curs 18-19 (La
subvenció del curs 17-18 està pendent de sortir publicada al DOGC)

* Germà sense DINAR /MP 10% a la quota d’ensenyament
* Germà amb DINAR / MP 15% del total de la quota
* Famílies monoparentals o nombroses amb 1 fill a l’escola 5% a la quota d’ensenyament
* Famílies monoparentals o nombroses amb un fill a l’escola que fa mp/dinar/berenar 10% del total de la quota
* Famílies monoparentals o nombroses amb 2 germans a l’escola S’apliquen els descomptes germà

*Els descomptes NO SÓN ACUMULABLES


