GUARDERIA - NURSERY - ESCUELA INFANTIL –
LLAR D’INFANTS – KINDERGARDEN

OFERTA ESPECIAL
TREBALLADORS
CHIQUI La Vila / PRBB
OCI (1 a 6 anys)
Vàlida fins a juliol 2019
10% dte. per a la celebració d'aniversari
10% dte. en casal (dies no lectius)
ESCOLA INFANTIL (0-3 anys)
Vàlida per a les places reservades
Infants matriculats per al curs 2018-2019
Serveis Complementaris: matrícula anual, 50% de descompte
Bono mensual d'1 hora extra diària gratuïta
15% dte. en l'escolaritat mensual
Més de 10 treballadors de cada empresa* = 20% dte. en l'escolaritat
mensual
OFERTA VÀLIDA PER A INCORPORACIONS EN EL CURS 2018-19.
SUBJECTE A DISPONONIBILITAT DE PLACES EN EL CENTRE EN EL MOMENT DE REALITZAR LA RESERVA.
Per a més informació:

Contacte Chiqui La Vila : Ivette (tel. 93 221 9579)

L’escola disposa de contactes per a serveis de cangur
Per assolir les condicions esmentades cal presentar un certificat d’empresa

E sc ola Br e s so l Ch i q u i La V ila
www.chiquilavila.org
mail: info@chiquilavila.org
tel. 93 221 95 79

c/ Salvador Espriu nº71, local
Salida playa del C.Comercial Centre La Vila
08005 Barcelona –Vila Olímpica
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ESCOLA
LA INFANTIL (0-3
(0 3 anys)
a
Oferta per a l'escolarització de bebès des dels 4 mesos (P0) fins als 3 anys (P2)

Inscripció (assegurança escolar, psicopedagoga,
servei pediàtric) =
200€/curs escolar -50%dte.
dte. PRBB : 100€/any
100

Abonament d’ 1 hora extra diària pel matí o per la
tarda (46€/mes => gratuïta)

15% dte. en la mensualitat de l’escolaritat
• de 9:00-12:00 : 265€/mes
€/mes – 15%dte. = 225,25€/mes
• de 9:00 -15:00 (amb
amb esmorzar, dinar): 375€/mes – 15%dte.= 318,75€/mes
€/mes
• de 15:00-17:00 (amb
amb berenar):
berenar 175€/mes -15%dte. = 148,75€/mes
• de 9:00-17:00 (amb
amb esmorzar, dinar i berenar): 407€/mes-15%dte.=
.= 345,95€/mes

E sc ola Br e s so l Ch i q u i La V ila
www.chiquilavila.org
mail: info@chiquilavila.org
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OCI (1 a 6 anys)
Celebració d’aniversaris
Els nostres monitors maquillaran a tots els convidats, jugarem en l'estructura de boles,
farem globoflexia, berenarem, prendrem refrescs i com a sorpresa final… un regal per
a l'amfitrió!
Durada de 2 hores
Exclusivitat d'espai (no coexisteixen diferents festes)
Tarifa:
12€/nen-a. Per als treballadors del *PRBB s'aplicarà el 10% de descompte de l'import
final.
A partir de 15 nens cadascun tindrà una borsa de llaminadures.
*Podeu demanar més informació per a berenars per als papàs i mamàs. Tarifes
diferents si voleu organitzar vosaltres la festa.
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OCI (1 a 6 anys)
Casal (campus dies no lectius)
El concepte de Casal és el conjunt d'activitats que realitzen els petits (majors de tres
anys) a Chiqui, els dies que no tenen escola; té molts significats però el seu objectiu
principal es basa en desenvolupar una sèrie de qualitats personals que els preparen
per a la vida, utilitzant la diversió, la predisposició i l'alegria per a això.
Moltes activitats lúdiques basades, especialment en la realització de tallers que
incentiven el treball en grup, i per tant, la cooperació, s'originen tenint en compte la
temàtica del Campament. Els monitors i monitores les organitzen i es coordinen per tal
d’atendre i cobrir les necessitats de cada infant, establint amb ells un vincle molt
especial i sòlid...
Dies de casal (Nadal, setmana santa, estiu, ponts)
en horari de 8h a 19h. Existeixen moltes
possibilitats d'horaris diferents:

Aquests horaris són ampliables (de 8h a 18h)
1h extra: 6€
*Per als alumnes matriculats a l'escola el període de
casal està inclòs dins de la tarifa mensual
d'escolaritat.
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COM ARRIBAR

A : PRBB – CRG
B : Chiqui La Vila
Per a més informació:

Contacte PRBB : Elvira López (tel. 93 316 00 11)
Contacte Chiqui La Vila : Ivette (tel. 93 221 95 79)

*Oferta vàlida per a cada empresa adherida al PRBB:
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF
Institut de Biologia Evolutiva
Centre de Regulació Genòmica
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
Institut de Salut Global de Barcelona
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
European Molecular Biology Laboratory
Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

CEXS/UPF
IBE/UPF
CRG
IMIM
ISGlobal Campus Mar
CPRBB
EMBL
ACELLERA
IRAB

**Chiqui La Vila és una llar d’infants amb l’autorització definitiva del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya (codi 08068112). Compleix amb les normes
educatives, higienico-sanitàries i de seguretat vigents.
**Chiqui La Vila és una llar d’infants subvencionada per la Generalitat de Catalunya des de
l’any 2009.
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