INFORMACIÓ GENERAL DE LA FONT i BROLLS
La Font és una escola Waldorf d’Infan l i Primària homologada pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix escolarització dels 3 als 12 anys .
Brolls és un espai de pe ta infància Waldorf, en el que s’acullen infants des dels 18
mesos ﬁns als 3 anys.
La Font i Brolls estan ges onats per la Coopera va Waldorf Osona, en la que els seus
socis són les famílies i els/les mestres.

Horari
L’horari general de la Font i Brolls incloent el dinar és de 8:45 a 14:45.
Per a les famílies que ho necessiten s’ofereixen serveis d’acollida, el Bon dia, que
comença a les 8:15 ﬁns les 8:45.
També hi ha l’opció del Bona tarda extraescolar de 14:45 a 16:15 on s’ofereixen
ac vitats que segueixen la línea de la pedagogia Waldorf i que estan des nades a
infants d’Infan l i Primària. Aquest curs hi ha ac vitats en anglès, ioga i manualitats.

Període lec u
La Font segueix el calendari escola que per aquest curs va del 14 de setembre al 21 de
juny. A Brolls el període lec u és del 14 de setembre al 2 de juliol.

Casal d’es u
Fins a ﬁnals de juliol tant a La Font com a Brolls hi ha casalet d’es u. Els infants s’hi
poden apuntar per setmanes. Aquest casal segueix la línea pedagògica de l’escola.

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE LA FONT i BROLLS PEL CURS 2020-2021
Pagaments únics
Quan una família entra a l’escola ha de fer 2 pagaments:
-

300€ per infant, en concepte de matrícula i reserva de plaça (import no retornable).
50€ per pare/mare per ser soci de la coopera va (retornables al ﬁnal de
l’escolarització).

Pagaments anuals
Material

Es paguen 100€ per infant pel material escolar a l’inici del curs.

Matrícula anual

A par r del segon any a l’escola, hi ha una matrícula anual de 150€ per ﬁll que es paga al mes
de maig. Serveix per conﬁrmar la con nuïtat pel curs següent. Hi ha l’opció de fraccionar
aquest pagament en 12 quotes de 12,5€ al mes. Aquest import no és retornable.

Pagaments mensual
Quota
Cada curs es paguen 12 quotes de setembre a agost. L’import de les quotes per un infant és de
Brolls
Infan l
Primària

375€
355€
375€

S’aplica un descompte del 18% a famílies amb 2 ﬁlls/es a l’escola i un 26% a famílies amb 3 ﬁlls/es a
l’escola. També hi ha un descompte adicional del 5% per a famílies amb el tol de família monoparental.

Esmorzar
A Infan l i Brolls esmorzen cada dia a l’aula fruita, fruits secs i altres productes ecològics, sense
sucre i sense gluten. Es paguen 12€ al mes a Infan l i 10€ a Brolls per infant els mesos lec us.

Dinar
Hi ha l’opció de portar el dinar de casa en una carmanyola, que es guarda a la nevera i s’escalfa
abans de servir o es pot fer catering que té un cost de 6,51€/dia.
A Infan l i Brolls els infants dinen amb les seves mestres, sense cost extra. A Primària hi ha
servei de monitoratge que té un cost per infant de 10€/mes o 0,5€ dies solts
(independentment de si fan càtering o carmanyola).

Bon dia (de 8:15 a 8:45)
És un servei d’acollida pels infants.
8 o més dies al mes
1 dia solt (menys de 8 dies/mes)

15€/mes
2€/dia

Si s’u litza el servei 8 o més dies al mes s’aplica un descompte del 18% a famílies amb 2 ﬁlls/es a l’escola
i un 26% a famílies amb 3 ﬁlls/es a l’escola.

Bona tarda acollida (de 14:45 a 15:00)
Servei d’acollida de 15 minuts per aquelles famílies que ho necessiten.
8 o més dies al mes
1 dia solt (menys de 8 dies/mes)

7,5€/mes
1€/dia

Si s’u litza el servei 8 o més dies al mes s’aplica un descompte del 18% a famílies amb 2 ﬁlls/es a l’escola
i un 26% a famílies amb 3 ﬁlls/es a l’escola.

Bona tarda amb extraescolar (de 14:45 a 16:15)
És un servei d’extraescolars en línea amb la pedagogia Waldorf. Està des nant als infants
d’Infan l i Primària. Aquest curs hi ha ac vitats de manualitats, ioga i anglès. El cost per infant:
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
3 dies a la setmana
4 o 5 dies a la setmana
Un dia solt

30€/mes
60€/mes
90€/mes
100€/mes
8€/dia

Si s’u litza el servei regularment (1 cop per setmana o més) s’aplica un descompte del 10% a famílies
amb 2 ﬁlls/es a l’escola i un 15% a famílies amb 3 ﬁlls/es a l’escola.

Altres conceptes vinculats al curs escolar
Manteniment
Una part del manteniment de l’escola es porta a terme entre totes les famílies en jornades
fes ves conjuntes. Cada família ha de fer 16 hores de manteniment al curs. Si no les vol fer es
pot optar per pagar les hores de manteniment a 16€/hora. Les famílies monoparentals només
han de fer 8 hores al curs.

Neteja
La neteja també es porta a terme entre les famílies, així les famílies que ho volen poden tenir
quotes més econòmiques. Hi ha 3 opcions:
-

Pagar una quota mensual de 14€ (10 quotes) per família i no fer neteja.
Fer 15 hores de neteja al llarg del curs escolar i no pagar la quota mensual de neteja.
Formar part del grup de neteja. En aquest cas s’han de fer les 15 hores per curs i es
cobren 9€/hora per les neteges extra en forma de descompte en la quota.

