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PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA 

I A LA FAMÍLIA DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA. 

CURS 2022-2023 

 

 
ANNEX VI DE L’ORDENANÇA NÚMERO 27, GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER 

A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I A LA FAMÍLIA 

DE MASQUEFA.  

 
 

1.- SERVEI GENERAL ESCOLA BRESSOL / LLAR D’INFANTS 

 

Jornada complerta de 9 a 12h i de 15 a 17h (mensual) – 11 mensualitats  

En el cas dels infants d’Infantil 2 (2-3 anys), el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

assumeix la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per tant, aquestes queden 

exemptes del pagament del preu públic corresponent a l’escolaritat en el període del 8 de setembre al 22 de 

juny. 

 

   165,00€ 

Material – 1 únic pagament en el moment de la matrícula (Infants de tots els grups)       90,00€ 

 

2.- SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Acollida de 8 a 9 hores (mensual)  37,50€ 

Servei de menjador (alumne/dia) 
Usuaris fixes: Es considera usuari fix del servei de menjador qui utilitza el servei de dilluns a divendres, 

durant tot el mes. Les absències només es descomptaran del rebut corresponent, previ avís a la direcció de 

l’escola i sempre per causa justificada. 

 

 6,70€  

 

Servei de menjador (alumne/dia) 
Usuaris esporàdics: Es considera usuari esporàdic aquell que de forma no regular, en dies puntuals, fa ús 

del servei de menjador. 

 

7,75€ 

Esmorzar: (alumne/dia) 1,55€ 

 

La Baldufa d’Estiu. Servei de 9h a 12h i de 15h a 17h opcional pels infants d’Infantil 2 (2-3 anys), 

segons el calendari específic de cada curs (curs 2022-2023: entre el 23 de juny i el 20 d juliol) 

La sol•licitud s’ha de fer entre el 10 i el 20 de maig. 
 

165,00€ 

 

3.- SERVEIS COMPLEMENTARIS ADDICIONALS 

Permanència al centre al marge de l’horari regular i acollida matí esporàdics (1 hora) 3,10€ 

 


