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5. PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’EDUCACIÓ
Tarifes
I. Preus públics del servei d’escola bressol*
* Aquests preus públics del servei d’escola bressol entraran en vigor l’1 de setembre
de 2017 i mantindran la seva vigència mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
Tarifa
1. Servei d’escolarització (1)
1.1. Pagament del servei en onze quotes. Per quota
1.2. Pagament del servei en deu quotes. Per quota
1.3 Escolarització- incorporació, per primera vegada al centre,
durant la segona quinzena del mes
2. Servei de menjador i berenar (2)
2.1. Menjador. Per mes
2.2. Menjador per als casos de matrícula viva, primer mes de
matriculació (només en els casos en el que una vegada començat
el curs la matrícula s’efectuï durant la segona quinzena del mes)
2.3. Menjador esporàdic. Per àpat/ dia
2.4. Berenar per a nens/nes que no utilitzin el servei de menjador.
Per mes
2.5. Berenar esporàdic. Per berenar/dia
3. Servei d’acollida (3)
3.1. Per hores soltes, o en cas d’incompliment de l’horari de
recollida de l’infant Per hora
3.2. Setmanes soltes o fraccions superiors a 2 dies. Per hora
3.3. Ús mensual (22 dies al mes)

Euros
144,39
158,83
79,42

122,73

61,36
8,16
9,45
0,55

3,16
2,52
34,56

(1) La quota d’escolarització serà mensual, amb l’excepció del primer mes de la
incorporació al centre educatiu, si aquesta es produeix passats els primers quinze
dies.
L’Ajuntament podrà autoritzar a les respectives empreses concessionàries la gestió del
servei d’escoles bressol, prorratejar la quota del mes de juliol durant tot el curs aplicant
la quota de 158,83 euros per deu mesos. Si un infant és donat de baixa durant el curs,
els pagaments proporcionals efectuats, corresponents al mes de juliol no seran
retornats.
(2) S’entén com a menjador esporàdic el servei utilitzat per famílies que habitualment
no deixen el seu fill a menjar cada dia, amb un màxim de deu dies al mes. Aquesta
puntualització s’aplicarà també en el cas de berenar esporàdic.
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D’altra banda, les empreses concessionàries podran aplicar, si és pertinent un
descompte de 1,50 euros en concepte d’aliments, a partir del tercer dia que un infant
que utilitza habitualment el servei de menjador, no assisteixi a l’escola per malaltia.
(3) Servei d’acollida: Es prestarà d’acord amb els contractes vigents en cada centre.
L’impagament de dues quotes, siguin o no consecutives, implicarà la baixa de l’infant
de l’escola.
La modificació d’aquests preus públics entrarà en vigor l’1 de setembre i mantindrà la
seva vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
II. Preus públics del servei de l’Escola de Música-Centre de les Arts per al nou curs
escolar i següents*:
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Educació
artística primerenca
Educació Artística Primerenca

Euros per mes

Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Cursos de
música

Euros per mes

Música i moviment
Musicoteràpia
Formació musical bàsica
Aprofundiment en educació musical
Aprenentatge avançat
Grau professional
Pràctica conjunt instrumental o vocal
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Cursos de
teatre
Joc teatral
Teatre adults
Teatre juvenil
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Cursos de
dansa
Dansa creativa
Dansa creativa juvenil
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Activitats
d’estiu
Casal d’estiu
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26,54

26,54
26,54
39,74
54,68
79,08
79,08
15,92
Euros per mes
32,56
32,56
32,56
Euros per mes
32,56
32,56
Euros per
setmana
50,00
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Curs intensiu

50,00

En el mes de setembre, si el curs s’inicia la segona quinzena, es definirà el preu del
mes de setembre que respondrà a la fórmula següent aplicable a cadascun dels
programes d’ensenyament: preu mes de setembre = preu mensual / 2.

Bonificacions
Els preus públics de la tarifa II tindran una bonificació del 25 per cent per a les
persones que pertanyin a una família nombrosa o a una família monoparental.
L’acreditació es farà mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la
Generalitat de Catalunya.
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