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ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LA GLORIETA – PEDREGUER 

PREUS I SERVEIS CURS 2019-2020 

 

 

MATRICULA PER A XIQUETS/ES NASCUTS/DES AL 2018: 

La matrícula està condicionada fins que queden cobertes les places. 

 La Conselleria sols té en compte l’alumnat matriculat dintre del període 
habilitat a eixe efecte, aquells xiquets i xiquetes que es matriculen després no 
tindran dret a subvenció (Bo Infantil).  

La matrícula es farà efectiva abans de sol·licitar-la, sols els que 
s’incorporen el primer trimestre: L’Entitat Bancària és el BANC 
SANTANDER, i el núm. de compte és el següent: ES93-0049-2537-62-
2314035258 

 

MATRÍCULA: 

 Tot el curs.......................................... 60,00€ 

 A partir del 2on. Trimestre................... 45,00 € 

 A partir del 3er. Trimestre.................... 30,00 € 

 Bonificació del 50% per a membres de família nombrosa de caràcter 
general i del 100 % per a membres de família nombrosa de caràcter especial. 
Bonificació del 50% per a membres de famílies monoparentals. 

 

MENSUALITATS: 

 Horari habitual: de 8 a 13 h. i de 15 a 17:30 h. =  104’00 € 

 Es cobrarà el rebut mensual a partir del mes que els pares i mares 
indiquen en el full  de sol·licitud per a començar. 

 Hi ha un descompte del 10% per assistència de germans/es. 
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MENJADOR: 

      Dinar...................... 90,00 €, aproximadament. 

     (En sol·licitar la matrícula s’haurà de fer, si s’escau, la inscripció al 
menjador: LES PLACES SÓN LIMITADES). 

 

PERIODE DE MATRÍCULA: 

Del 9 al 17 de maig (de 9 a 12 hores) a l’escoleta. 

Juntament amb la matrícula, s’haurà de presentar al centre, en el 
termini indicat, còpia de la següent documentació: el DNI/NIF/NIE d’ambdós 
pares/mares, del llibre de família complet,del  calendari de vacunacions 
actualitzat i del SIP de l’alumne/a. Targeta família nombrosa o monoparental 
(si s’escau). Declaració de la renda de 2017 (en el cas que desitge que es 
tinga en compte el barem per aquest aspecte). 

- Si acredita el domicili familiar: Rebut recent d’aigua, llum, telèfon o 
contracte de lloguer degudament legalitzat. En cas de discrepància 
entre el domicili del rebut i el del DNI, es podrà requerir un certificat 
de residència. 

-Si acredita el domicili laboral:  Document que acredite la relació laboral i 
el domicili del lloc de treball (fotocòpia de l’última nòmina o certificat de 
l’empresa). Si es treballador/a por compte propi, alta en el cens d’activitats 

econòmiques i, si és el cas, alta en el Règim Especial de la Seguretat Social.  
      - Fotocòpia dels documents que acrediten qualsevol dels apartats 
de “Criteris Complementaris” en el cas de que no hi haja prou places 
al centre sol·licitat. 1. Existència de germans matriculats en el mateix 
centre 2. Pares o tutors treballadors en el centre docent 3. Rendes anuals de 
la unitat familiar 4. Discapacitat de l’alumne, dels seus pares i germans 5. 
Condició de família nombrosa 6.Família monoparental. 

NOTA: Els pares/mares que vulgueu portar el xiquet/a durant els mesos 
de juliol i d’agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, que ho facen constar a la 
matricula, per a poder establir preu i grup, mínim de 10 xiquets/es. 

      Abril/2019 

 


