TAXES APLICABLES I FORMA DE PAGAMENTS.
LLAR D’INFANTS “LO TOSSALET”
Per cada alumne
1. Període: curs escolar (setembre / juny )
a) Drets de matrícula
Per curs escolar
A partir del mes de febrer
b) Horari base
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores

Euros

67,00 €
33,50 €
92,00 € / mes

e)Franges horàries complementàries
ACOLLIDA MIGDIA:

9,00 €/ mes

De 12.30 a 13.00 hores

ACOLLIDA MATINAL

18,00 €/ mes

De 7:45 a 8:45 hores
ACOLLIDA TARDA
9,00 €/ mes
De 16:30 a 17:00 hores
f) Acollida Esporàdics

3,40 €/dia

• Taxa Servei de menjador (càtering): 6,20 €/dia
És un servei opcional i, en quant al seu abonament es computarà, inicialment, tots els
dies del mes per concretar l’import a pagar i, al rebut del mes següent es tindran en
compte els dies que el nen/a no hagi assistit al menjador escolar per tal de compensarho.
•
•

Servei eventual de menjador: 6,80 €/dia.
Servei de monitoratge: 3.05 €/dia els nens/es menors de 18 mesos que portin el
dinar de casa.
1) Els nens/ nenes que no es quedin al menjador hauran de portar el berenar de
casa.
2) Per als nens/nenes que es quedin al menjador, l’empresa del càtering que
s’encarrega dels dinars, serà l’encarregada de portar el berenar, el preu serà de
1,00 euro al dia i l’import total dels berenars és cobrarà amb el rebut mensual.

3) L’empresa de Cel Miranda s’encarrega de contractar una monitora de menjador
que s’encarregarà de preparar el dinar amb l’ajuda de dos educadores que
donaran els dinar i faran fer la migdiada als nens/es de la Llar.
4) Agenda Baby Control: el preu d’aquesta aplicació és de 1,00 euro al mes i és una
eina de comunicació entre la família i l’escola.
9.2. Forma de pagament.
Durant el període de matriculació s’hauran d’abonar les taxes corresponents a la
matrícula del curs i, mensualment, es liquidaran, de forma avançada, els imports
derivats dels serveis que utilitzin els usuaris (Baby control, servei de Llar d’Infants i, en
el seu cas, servei de menjador), el berenar és liquidarà un cop finalitzat el mes, s’haurà
de facilitar la domiciliació bancària d’aquests pagaments.
En cas que vulgueu fer qualsevol consulta podreu adreçar-vos a:
*Ajuntament d’Alcoletge.
C. Sitjar núm. 2, 25660. Alcoletge.
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 13:30 hores.
Telèfon: 973 196011 – 973196012
Correu electrònic: mrmateu@alcoletge.cat
* Llar d'Infants Lo Tossalet.
C. Mirador del Segrià núm. 3. 25660 Alcoletge.
Horari: de 7:45 a 16:30 hores.
Telèfon 973 196230
Correu electrònic: C5008698@xtec.cat
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