
FAMÍLIES NO SÒCIES DE L'AFA!

*Les activitats d'esports, extraescolar, mainaderia i  espai

de trobada, tindran un cost afegit de 50€

*El servei de menjador tindrà un cost afegit d'1,50€/ menú

en concepte de manteniment i reparació de cuina

NO ES PODRÀ UTILITZAR CAP SERVEI DE L'AFA

SINÓ S'ESTÀ AL CORRENT DE PAGAMENT

* La devolució d'un rebut bancàri té un cost de 3,50€

*En cap  cas es podran  pagar els rebuts a l'escola.  Haurà de ser mitjançant

transferència bancària o a través dels caixers automàtics del Banc de Sabadell

PREUS SERVEI DE MAINADERIA

Fixe                                                                        40€/mes

els mesos de setembre i juny                                    30€/mes

Esporàdic                                                                  5€/dia

*Per a dur a terme el servei, caldrà ser un mínim de 10 nens/es.

DISTRIBUCIÓ DE PREUS Sinó és així no es podrà dur a terme el servei

AFA I ESCOLA PREUS SERVEI DE MENJADOR

Fixe (3, 4 o 5 dies/setmana)                                           6,20€

CURS 19-20 Esporàdic (1 o 2 dies/setmana)                                       6,80€

El preu del menú el marca el Departament d'Ensenyament. En cas que 

el Departament decidís fer alguna modificació del preu al llarg del curs, 

aquest es canviaria automàticament.

Segons l'acord  pres per l'assemblea de desembre de 2016, el servei de

menjador tindrà un cost afegit de 0,50€/menú en concepte manteniment

i reparació de cuina.



Quota anual AFA 45€ Material escolar Infantil         25 € 
Material escolar 25€ Material escolar Primària         10 € 
Activitats i sortides Infantil 25€ Extraescolars migdia *         32 € 
Activitats i sortides Primària 23€ Mainaderia         40 € 
Assegurança Fapac 4€ Servei de menjador desembre
Mainaderia 30€

Quota esports socis i no socis         90 € 
Quota extraescolars socis i no socis         55 € 

Quota esports socis 90 € Extraescolars migdia *         32 € 
Quota extraescolars socis 80 € Mainaderia         40 € 
Quota esports no socis 140 € Servei de menjador gener
Quota extraescolars  no socis 130 €

Extraescolars migdia * 32 €

Mainaderia 40 €

Servei de menjador setembre Extraescolars migdia *         32 € 
Mainaderia         40 € 
Servei de menjador febrer, març, abril

Material escolar 25 €

Activitats i sortides Infantil 25 €

Activitats i sortides Primària 23 €

Extraescolars migdia * 32 € Espai de trobada (s'informarà del preu)
Mainaderia 40 € Mainaderia         30 € 
Servei de menjador octubre Servei de menjador maig

Material escolar 25 €

Extraescolars migdia * 32 € Servei menjador juny
Mainaderia 40 € Quota socialització material didàctic         25 € 
Servei de menjador novembre (P4 fins a 6è)

* Extraescolar migdia de Teràpia amb gossos 40€/mes
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