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oferte1 �e ple1ces 
per e1l curs ::2.0::2.0-20:21.

Lescola disposa de vuit aules i té capacitat per acollir 115 infants d'edats 
compreses entre els 4 mesas i els 3 anys. 

Criteris de prioritat en l'admissió de l'alumnat 

Existencia de germans/anes matriculats al centre 40 punts 

Residencia a Manlleu de l'infant a matricular 30 punts 

Lloc de treball a Manlleu del pare/mare/tutor/tutora de 20 punts 
l'alumne 

Família nombrosa o monoparental 15 punts 

Pares/mares/tutors beneflciaris de la Renda Mínima 1 O punts 
d'lnserció 

Renda familiar inferior al salari mínim interprofessional 1 O punts 

Discapacitat de l'alumne/a o deis germans, pare, mare o 1 O punts 
tutors igual o superior al 33% 
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H-OYCIYL.$ (, preus 
Lescola esta oberta de 7.45h a 18.00h. 
Oferim ftexibilitat horaria. Amb l'acord de la direcció del centre es poden es
tudiar altres paquets de 5 hores que facilitin la conciliació laboral i familiar. 

Preus del curs 2020-21 

Quotes mensuals d'escolaritat 

Escolarització de 5 hores 160€ 

de 8.45h a 12h i de 15h a 17.1 Sh -berenar inclos- 160€ 

de 7.45h a 13.15h ( sen se dinar) 160€ 

de 7.45h a 13.15h (amb dinar inclos) 270€ 

de 8.45h a 15.15h (amb dinar inclos) 270€ 

Escolarització de més hores 

de 8.45h a 17 .1 Sh ( amb dinar i berenar inclos) 300€ 

d'11.30h a 17.15h (amb dinar i berenar inclos) 270€ 

Altres serveis 

Quota inicial (anual) 100€ 

Material didactic (anual) 50€ * 

1 hora extra diaria (mensual) 30€ 

1 hora extra eventual 6€ 

Servei de menjador diari (mensual) 110€ ** 

Servei de menjador eventual 8€ 

* l.'.import del material didactic sera de 30€ per als alumnes que comencin amb posterioritat
a 1'1 de gener del 2021.
** Si l'infant hi assisteix menys de 14 dies es cobrara preu de dinar eventual. 
***Els serveis de menjador i acollides es cobraran a mes ven9ut. 

_Servei de menjador: inclou 1 hora extra per a aquells infants escolaritzats fms a 7 hores, i 2 
hores extres per als infants escolaritzats 8 hores o més. 
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