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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 
Les franges horàries en que s’ofereix el servei a efectes d’aquest preu públic són les 
següents: 
 
Opció base Opcions possibles Tarifes que es paguen 
Opció 1 
8,00 a 13,00 hores 

8,00 a 13,00 hores 
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 

 8,00 a 13,00 hores 
amb dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ tarifa menjador 

 8,00 a 15,00 hores 
amb dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ tarifa menjador 

Opció 2 
9,00 a 12,00 hores i 
15,00 a 17,00 hores 

9,00 a 12,00 hores 
i 15,00 a 17,00 hores 
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 

 8,00 a 12,00 hores 
i 15,00 a 17,00 hores 
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ 1 hora complementària 
(matí) 

 9,00 a 13,00 hores 
i 15,00 a 17,00 hores 
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ 1 hora complementària 
(migdia) 

 9,00 a 12,00 hores, 
de 15,00 a 17,00 hores 
més de 17,00 a 18,00 
hores  
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ 1 hora complementària 
(tarda) 

 9,00 a 13,00 hores 
i 15,00 a 17,00 hores 
amb dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ tarifa menjador 

 9,00 a 17,00 hores 
amb dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ tarifa menjador 

 8,00 a 12,00 hores 
i 15,00 a 17,00 hores 
sense dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ 1 hora complementària 
(matí) 

Opció 3 
12,00 a 17,00 hores 

12,00 a 17,00 hores 
amb dinar 

Servei bàsic de 5 hores 
+ tarifa menjador 

 
1. Servei d’escolaritat i de menjador 
 
Tarifa Euros 
Servei bàsic d’escolaritat, de 5 hores diàries. Preu mensual  167,00 
Servei fix d’una hora complementària diària. Preu mensual 25,00 
Servei esporàdic d’una hora complementària diària. Preu diari 3,80 
 
Les tarifes del servei bàsic d’escolaritat, del servei permanent de mitja hora, una hora o una 
hora i mitja complementàries, de menjador i de biberoneria corresponents a cada curs 
escolar es cobraran en onze mensualitats. 
 
2. Servei de menjador, mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril, maig, juny i 
juliol 
 
 
 

Servei 
bàsic 

 
Servei amb 
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Tarifa 

(dinar) 
Euros 

berenar 
Euros 

Servei fix de menjador, de 5 dies a la setmana. 
Preu mensual 

151,50 163,00 

Servei fix de menjador, de 4 dies a la setmana. 
Preu mensual 

121,00 130,00 

Servei fix de menjador, de 3 dies a la setmana. 
Preu mensual 

91,00 98,00 

Servei fix de menjador, de 2 dies a la setmana. 
Preu mensual 

60,50 65,00 

Servei esporàdic de menjador. Preu diari 8,25 1,20 
 
3. Servei de menjador, mesos de setembre i desembre 
 
 
 
 
Tarifa 

Servei 
bàsic 

(dinar) 
Euros 

 
Servei amb 

berenar 
Euros 

Servei fix de menjador, de 5 dies a la setmana. 
Preu mensual 

113,00 122,00 

Servei fix de menjador, de 4 dies a la setmana. 
Preu mensual 

91,00 96,50 

Servei fix de menjador, de 3 dies a la setmana. 
Preu mensual 

60,50 63,75 

Servei fix de menjador, de 2 dies a la setmana. 
Preu mensual 

45,50 47,50 

Servei esporàdic de menjador. Preu diari 8,25 1,20 
 
4. Servei de biberoneria, mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril, maig, juny 
i juliol 
 
 
 
 
Tarifa 

Servei 
bàsic 

(dinar) 
Euros 

 
Servei amb 

berenar 
Euros 

Servei fix de biberoneria, de 5 dies a la setmana. 
Preu mensual 

64,40 75,90 

Servei fix de biberoneria, de 4 dies a la setmana. 
Preu mensual 

51,30 60,30 

Servei fix de biberoneria, de 3 dies a la setmana. 
Preu mensual 

38,70 45,70 

Servei fix de biberoneria, de 2 dies a la setmana. 
Preu mensual 

25,60 30,10 

Servei esporàdic de biberoneria. Preu diari 3,70 1,20 
 
5. Servei de biberoneria, mesos de setembre i desembre 
 
 
 
 
Tarifa 

Servei 
bàsic 

(dinar) 
Euros 

 
Servei amb 

berenar 
Euros 

Servei fix de biberoneria, de 5 dies a la setmana. 
Preu mensual 

25,90 34,90 

Servei fix de biberoneria, de 4 dies a la setmana. 21,30 26,80 
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Preu mensual 
Servei fix de biberoneria, de 3 dies a la setmana. 
Preu mensual 

16,00 20,10 

Servei fix de biberoneria, de 2 dies a la setmana. 
Preu mensual 

10,60 12,60 

Servei esporàdic de biberoneria. Preu diari 3,70 1,20 
 
El servei de biberoneria està destinat a infants de 4 a 6 mesos que es queden al menjador 
escolar però que no fan ús de la matèria prima alimentària ja que encara prenen biberó.  La 
matèria alimentària per a l’elaboració de farinetes o biberons de llet adaptada o materna, 
serà facilitada per les persones usuàries del servei. 
 
Les tarifes del servei de biberoneria s’aplicaran a l’aula de nadons (o a 1 any) fins que 
l’infant compleixi els sis mesos d’edat, a partir de la qual ja s’introdueix l’alimentació de 
pures vegetals.  Aquests seran elaborats “in situ” a la cuina de l’escola bressol. 
 
6. Devolució de rebuts per l’entitat financera: es repercutirà a les persones usuàries dels 
serveis la comissió que apliqui l’entitat financera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


