
 

 

 

  

AMPA ESCOLA BENVIURE 

Curs 2019-2020 



 

SERVEI D’ACOLLIDA  

L’AMPA de l’Escola Benviure gestiona el servei escolar d’acollida, ha contractat a 

Fundesplai per la prestació d’aquest servei que tindrà les següents característiques, 

 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’horari és de 7:30 a 9:00h del matí (hora d’entrada a l’escola), i de 16:30 a 17:30h 

de la tarda.  

El servei restarà obert tots els dies lectius del curs (de dilluns a divendres). 

 

QUOTES SERVEI D’ACOLLIDA 

QUOTA FIXE  

(rebuts) 

ESPORÀDICA 

(tiquets) 

30’/dia 33,00€/mes 2,30€/dia 

1h/dia 44,55€/mes 4,35€/dia 

1h30’/dia 57,00€/mes 6,50€/dia 

 

MODALITATS DE PAGAMENT 

 FIXE. Mitjançant rebut domiciliat mensual, en funció de la franja horària que es 

fa ús. 

 ESPORÀDICA. Compra de tiquet comprat el mateix dia a la monitora del servei. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. 

 El cobrament es farà per avançant, entre el dia 1 i 5 de cada mes al número de 

compte facilitat per la família. 

 En cas de devolució del rebut bancari, la família es farà càrrec de les despeses 

bancàries ocasionades. 

 El no pagament de la quota significarà la baixa immediata del servei, fins que 

aquesta no estigui completament abonada. 

 



 

 

SERVEI DE TEMPS DE MIGDIA  

L’AMPA de l’Escola Benviure gestiona el servei de Temps de Migdia, ha contractat a 

Fundesplai per la prestació d’aquest servei que tindrà les següents característiques, 

 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’horari és de 12:30 a 15:00h.  

El servei restarà obert tots els dies lectius del curs (de dilluns a divendres). 

 

QUOTES SERVEI TEMPS DE MIGDIA 

QUOTA Import 

Quota alumne fixe 6,20€/dia 

Quota alumne esporàdic 6,70€/dia 

Abonament falta assistència 
(des del 1r dia, avisant abans de les 9:30h) 

-1,60€/dia 

Abonament falta assistència colònies -6,20€/dia 

 

MODALITATS DE PAGAMENT 

 FIXE. Mitjançant rebut domiciliat mensual, en funció de la franja horària que es 

fa ús. 
 ESPORÀDIC. Compra de tiquet comprat el mateix dia a la monitora del servei, o 

rebut bancari domiciliat a mes vençut. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 Les baixes del servei s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. 
 El cobrament es farà per avançant, entre el dia 1 i 5 de cada mes al número de 

compte facilitat per la família. 
 En cas de devolució del rebut bancari, la família es farà càrrec de les despeses 

bancàries ocasionades. 
 El no pagament de la quota significarà la baixa immediata del servei, fins que 

aquesta no estigui completament abonada. 


