EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 anys)
Curs 2017-2018
Horari
L’horari d’atenció de la secretaria del centre així com el del servei de permanències és de 8 a 19 h.
La Llar d’infants Els Pinetons (0-3 anys) és oberta d’inici de setembre fins a finals de juliol. L’horari de la llar d’infants és:
• De 8 a 8.45 h permanències
• Matí de 8.45 h a 13h
• Tarda de 15 h a 17.15 h
• De 17.15 a 19 h permanències
Durant tota la jornada podeu venir a portar i recollir als vostres fills sempre que vulgueu. Som una llar d’infants oberta,
tot i que, de 13 h a 15 h no podrà entrar ni sortir cap persona que vingui a recollir els infants, ja que volem que es respecti
la seva estona de descans.
Cal respectar al màxim els marges dels horaris establerts. Tots aquells alumnes que no siguin recollits a l’hora de sortida
passaran al servei de permanències.
El calendari escolar, com cada any, es trobarà detallat en la corresponent agenda escolar, que se’ls lliurarà el primer dia
de curs, i al nostre web www.montcau.net.

Règim econòmic
Llar d’infants Els Pinetons:
La nostra Llar d’infants gestiona una subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya als alumnes inscrits al Centre el
mes de setembre i que aquest curs està pendent de publicació al DOGC. Aquesta subvenció ja esta descomptada de la
quota mensual.
•

P0, P1 i P2:
-

De 9 a 13 h: 237 euros (quota subvencionada).
De 9 a 15 h: 247 euros (quota subvencionada).
De 9 a 17 h: 262 euros (quota subvencionada).

Material
Les múltiples activitats que es fan durant tot l’any lectiu requereixen que els alumnes utilitzin i manipulin una elevada
quantitat de material divers que se’ls proporciona des de l’escola. Al llarg del curs, celebrem diferents festes tradicionals i
altres aspectes relacionats amb fets culturals que formen part de l’educació dels alumnes (festa de la Castanyada, festa
de Nadal, Carnestoltes, Festa dels avis, festa de Sant Jordi, Setmana d’Europa, etc.) i que, com és tradició, tot el que
comporta a nivell de material també se’ls proporciona als alumnes des de l’escola. La quota mensual per al curs 20162017 és de:
•

P0, P1 i P2:

49 euros (mensuals de setembre a juliol ambdós inclosos).

El concepte de material inclou:
Assegurança escolar, assistència sanitària, servei d’infermeria, departament de psicopedagogia, fotografies de grup,
informes i programació, documentació i conferències, agenda escolar, treballs manuals, material fungible,
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inscripcions oficials, festes escolars, aula de pares, mitjans de comunicació (Montcau Informació, revista, web i
campus virtual), material de reprografia, revistes i llibres de consulta.
Natació:
Natació amb nadons:
1r trimestre (octubre a desembre), 2n trimestre (gener a març), 3r trimestre (abril a juny). Trimestre: 110 euros. Tot
el curs: 300 euros.
Activitat oberta a nadons i famílies de fora de l’escola segons disponibilitat de places. Trimestre: 125 euros. Tot el
curs: 345 euros.
Natació P1 (març-juny): 79 euros el trimestre.
Natació P2( octubre-juny): El sistema d’abonament del concepte de natació és trimestral (3 quotes de 79 euros cada
una). Les quotes s’abonaran els mesos d’octubre, gener i març.

Servei de permanències
A partir del primer dia de curs, s’inicia el servei de permanències de 8 a 9 h del matí. Aquest servei té un cost de 1€ per
dia.
El servei de permanències de 17 a 19 h té un cost de 45 euros mensuals per 1 hora diària i 60 euros mensuals per dues
hores diàries.

Servei de menjador i migdia
La preparació del dinar l’efectua a les instal·lacions de l’escola la companyia Scolarest. Els menús s’elaboren sota control
dietètic i mensualment els pares reben la informació del contingut de cada dia.
L’horari de menjador per a P0, P1 i P2 és de 12 a 13 h. Les pròpies tutores i educadores donen el dinar i s’encarreguen
que els nens i nenes facin la migdiada corresponent.
La quota mensual inclou el servei de menjador, el berenar (de P0 a P2) i les atencions o activitats de migdia.
•
•

Quota mensual P0, P1 i P2:
Dinar eventual d’educació infantil:

175 euros (de setembre a juliol ambdós inclosos).
11,50 euros (inclou berenar i les activitats de migdia).

Servei de transport escolar
El servei de transport escolar es basa en la contractació del servei fix diari de la mateixa ruta i per a tot el curs escolar
(anada a l’escola i tornada a casa). Aquest volum és el que es contempla a l’hora de fer la reserva d’autocars i itineraris
per al proper curs. El cost mensual del servei inclou tots els dies lectius de transport (aproximadament 177 dies lectius, és
a dir, 354 viatges per curs) i la vigilància del servei amb personal de l’escola. El cost total d’aquest servei és repartit en 10
mensualitats des del mes de setembre al mes de juny.
Quota mensual
Servei fix anual

Cost per viatge
Servei fix anual

132 euros

3,75 euros

98 euros

2,75 euros

Castellar, Castellarnau i Les Fonts

126 euros

3,55 euros

Terrassa

122 euros

3,42 euros

Itineraris
Barberà, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Polinyà i Sentmenat
Matadepera i Can Font

Els nens i nenes de P0 només podran utilitzar el servei de transport si tenen 9 mesos o bé pesen més de 10kg.
Existeix la possibilitat de poder contractar el servei de manera esporàdica supeditada a la disponibilitat de les places en
cada un dels autocars i itineraris. El cost d’un viatge esporàdic és de 4 euros.
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Uniforme
L’ús correcte de l’uniforme és totalment obligatori des de P1 fins a 4t de secundària.
•
•

La roba d’uniforme i les sabates d’uniforme es troben a la seva disposició únicament a l’àrea de serveis de
l’escola.
És obligatori que tota la roba estigui marcada amb el nom complet.

El detall de l’uniforme està relacionat al nostre web www.montcau.net.
Normativa referent a l’uniforme:
•

No s’admetrà l’accés a les aules sense portar-lo correctament.

Informació addicional
Totes les quotes anteriorment detallades han estat aprovades pel Consell escolar de la nostra institució.
Cal tenir en consideració:
•
•
•
•
•

Les quotes s’abonaran de l’1 al 5 de cada mes a través de domiciliació bancària.
En cas de baixa, s’abonarà la quota del mes següent a causa de l’existència de despeses incorregudes de tot el
curs.
Si per malaltia o circumstàncies justificables, un alumne no assisteix a l’escola durant un mes i té el servei de
migdia contractat, se li descomptarà un 50% d’aquesta quota.
Quan assisteixin a l’escola dos o més germans, tindran un descompte a partir del segon germà sobre la quota
d’ensenyament. Més informació a la secretaria del centre.
Tots els canvis que es puguin produir sobre el mes següent caldrà comunicar-los a la secretaria del centre abans
del dia 25 del mes en curs.
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