TARIFAS CPR PLURILINGUÜ E ANDAINA

TARIFAS EDUCATIVAS

SAÍDAS, FESTAS E
GABINETE EDUCATIVO
RECURSOS EDUCATIVOS
SERVIZOS OPCIONAIS

(corresponden ao actual curso 19-20)
INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

55 € mensuais

Entre 53 € e 62 € mensuais

53 € mensuais

369 € / curso escolar

268 € / curso escolar

289 € / curso escolar

TARIFA INFANTIL

COMEDOR
MADRUGADORES

TARIFA PRIMARIA
137 € mensuais

134 € mensuais

De 18 € (15 min) a 44 € mensuais (45 min)

MERENDAS
TRANSPORTE

TARIFA SECUNDARIA

42 € mensuais
DE 75 € (unha viaxe) a 105 € mensuais (dúas viaxes)

EXTRAESCOLARES (no período de matrícula ofertaranse as actividades do curso escolar 20-21)
GAMES IN ENGLISH, XADREZ, EDUCACHEFS, MÚSICA E MOVEMENTO)

TEATRO

TARIFA MENSUAL
29-32 €
32 €

CAMBRIDGE- CERTIFICACIÓN INGLÉS (2 SESIÓNS)

50-60 €

NATACIÓN

41-45 €

EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE MEDIODÍA (TEATRO, GAMES IN ENGLISH ...)

25-30 €

OPCIÓNS DE PAGO


PAGOS MENSUAIS: Os importes correspondentes ás tarifas educativas abonaranse o primeiro día de mes. Os recursos educativos
abónanse o 60% o día 1 de agosto e o 40% o día 1 de decembro.



PAGOS ANUAIS: Os pagos anuais realizaranse entre o día 20 de xuño e 15 de xullo previo ao inicio de curso escolar. Esta opción
solo é posible para as tarifas educativas (festas, saídas, gabinete educativo, recursos educativos) ou no caso de servizos opcionais
que non varíen ao longo do curso (comedor, madrugadores, merendas, recursos educativos). Os conceptos facturados e abonados
mediante pago anual dan dereito a un desconto do 5% no total do importe. O pago anual da tarifa de recursos educativos realizarase
o día 10 de agosto.

DESCONTO POR IRMÁNS




As familias con dúas fillas/os escolarizados no Centro beneficiaranse dun desconto do 5% en cada filla/o na tarifa educativa
(festas, saídas, gabinete educativo, recursos educativos) e nos servizos opcionais contratados para o curso completo (comedor,
extraescolares, madrugadores, merendas, transporte). O servizo de gabinete psicopedagóxico dispón dunha tarifa especial con
abono familiar polo que non se aplica este desconto.
As familias con tres ou máis fillas/os escolarizados no Centro beneficiaranse dun desconto do 15% para cada filla/o nas
mesmas condicións indicadas no parágrafo anterior.

TARIFA DE RECURSOS EDUCATIVOS
Este concepto comprende a adquisición e uso de todo o material tanto individual como común que é empregado polo
alumnado nas actividades organizadas polo Centro durante o curso: funxible, didáctico, de consulta, informático, secuencias
construtivas, material de elaboración propia, fotográfico, impresións, material de plástica, frauta, kits específicos en función dos niveis
(calculadoras, compás, USB, CD, regras e cartabóns, etc.), material de laboratorio, de tecnoloxía, outro material de uso compartido
(xogos matemáticos, ábacos, xogos de linguas, dicionarios, mapas, regretas, etc.).
Nesta tarifa inclúense os libros de lectura das bibliotecas de aula para uso do alumnado no marco do Plan Lector de Centro, así como
a xestión e mantemento da plataforma educativa Clickedu para xestións académicas e administrativas online e configuración de
opcións propias de contornos virtuais de aprendizaxe.

