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FACTURACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR, ACOLLIDA MATINAL I GUARDERIA 

Curs 2014/15 

 

A l’atenció de les famílies de Llar d’Infants, Parvulari i Educació Primària 

Lleida, setembre de 2014 

Benvolguda família, 

El curs torna a començar i, amb ell, es posen a la vostra disposició tots els serveis que ofereix l’Escola: 

Acollida Matinal, Servei de Mitja Pensió i Guarderia. Aquests, complementen la nostra oferta educativa 

i volen ser, també, una eina que faciliti la conciliació laboral i familiar. 

 

El funcionament i horaris d’aquests serveis continuarà essent el mateix del curs passat i, pel que fa a la 

facturació, tots els serveis es continuaran facturant “a mes vençut”, és a dir, amb el rebut 

d’escolarització del mes immediatament posterior. L’ús que hagueu fet dels serveis durant el mes de 

setembre, us serà facturat amb el mes d’octubre en funció de l’assistència real. A partir del mes 

d’octubre la forma de facturació s’adaptarà al que estableixen els fulls adjunts a aquesta circular. 

 

En qualsevol cas, us adjuntem un full explicatiu del funcionament i una butlleta de retorn de cada servei 

per al present curs 2014-15. En cas que el vostre fill/a sigui usuari del servei, haureu d’entregar a 

recepció la/les butlleta/es degudament emplenada/es abans del proper dia 22 de setembre. 

 

El no retorn de la butlleta donarà a entendre que no us interessa el servei en qüestió. Les baixes, altes o 

modificacions en l’ús dels serveis que es puguin produir durant el curs hauran de ser notificades per 

escrit a recepció/administració. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o suggeriment. 

Atentament, 

 

L’administradora 



 
 
 

FACTURACIÓ DEL SERVEI DE MITJA PENSIÓ – Curs 2014/15 
PARVULARI – EP 

 
 
NOM DE L’ALUMNE/A: _____________________________________ 
 
CURS: ____________________________________________________ 
 
 
INDIQUEU DE QUÈ ES TRACTA: 
 
□ Alta □ Baixa □ Modificació 
Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir del 1r dia de proper mes 

 
 
ASSISTÈNCIA AL SERVEI DE MITJA PENSIÓ (omplir per ALTES o 
MODIFICACIONS): 
 
□ Tots els dies 
 

O bé marqueu els dies de la setmana que 
s’escaiguin: 

 

 

 
□ Dilluns 
□ Dimarts 
□ Dimecres 
□ Dijous 
□ Divendres

 
FORMA DE PAGAMENT: 
 
□ Incloure-ho al rebut (7,90 €/dia) 
 

□ No incloure-ho al rebut i 
pagament a recepció (8,70 €/dia) 
 

 
Data:___________________________  
 
Signatura del pare/mare o tutor legal: 
 
 
 
Veieu les condicions d’ús del Servei adjuntes a la butlleta. 
Aquesta butlleta anul·la totes les anteriors. 
 



 
 

 
 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ per a Parvulari i Primària  – Curs 2014/15 
 

� El preu del Servei de Mitja Pensió per a aquells alumnes que l’utilitzen diàriament, és de 7,90 
€/dia. 

 
� Aquest preu només serà d’aplicació quan el cobrament del Servei es faci a través del rebut de 

l’Escola, mai a través de recepció. Qualsevol pagament realitzat a través de recepció s’haurà de 
pagar al comptat i serà cobrat a 8,70 €. 

 
� El preu mensual del servei dependrà del número de dies lectius que tingui el mes. 

 
� La facturació del Servei es realitzarà “a mes vençut”, és a dir, amb el rebut d’escolarització del 

mes entrant. 
 
� Els alumnes que no utilitzin el Servei tots els dies, podran gaudir del mateix preu que els 

“habituals” sempre i quan siguin els marcats en la butlleta i no pateixin modificacions al llarg del 
curs. 

 
� Per a aquells alumnes que no utilitzin el servei tots els dies, els dies addicionals als triats es 

cobraran a 8,70 €/dia. 
 

� Per als nivells de Parvulari, EP i ESO, quan es falli al Servei 3 o més dies seguits, es cobrarà el 
50% d’aquells dies, en concepte de monitoratge. 

 
� Qualsevol canvi en l’assistència (ALTA, BAIXA o CANVI DE DIES) al Servei de Mitja Pensió 

haurà de ser comunicat a administració a través d’un formulari com aquest (a la vostra disposició 
a recepció), abans del dia 1 del mes per al que es vulgui fer la modificació. 

 
� Les altes o modificacions en el Servei no comunicades per la via anterior, es facturaran a 8,70 

€/dia. 
 

� Les baixes no es consideraran fins a la seva comunicació per la via abans esmentada. Seran 
efectives a partir del mateix dia de la comunicació. 

 
� No podran gaudir del Servei de Mitja Pensió aquells alumnes amb algun rebut impagat, 

sigui pel concepte que sigui.  
 

� Per a aquells alumnes que decideixin pagar el Servei a recepció, el pagament es farà 
preferentment al comptat i no es podrà continuar gaudint del mateix si, trascorreguda una 
setmana, no es liquida l’import pendent. 

 
 
 
Lleida, setembre de 2014 



 
 

FACTURACIÓ DEL SERVEI DE MITJA PENSIÓ – Curs 2014/15 
LLAR D’INFANTS 

 
NOM DE L’ALUMNE/A: _______________________________________________ 
 

CURS: ______________________________________________________________ 
 

INDIQUEU DE QUÈ ES TRACTA: 
 

□ Alta □ Baixa □ Modificació 
Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir del 1r dia de l proper mes 
 
FORMA DE PAGAMENT: 
 

□ Incloure-ho al rebut 
 

□ Pagament a recepció  
 

Data: ________________________________  
 
Signatura del pare/mare o tutor legal: 
 

Lleida, setembre de 2014 
 
Veieu les condicions d’ús del Servei adjuntes a la butlleta. 
Retalleu per la línia de punts i entregueu la butlleta a recepció. Aquesta butlleta anul.la totes les anteriors. 
 
 
SERVEI DE MITJA PENSIÓ per a la LLAR D’INFANTS  – Curs 2014/15 

 
 
� El preu del Servei de Mitja Pensió per a aquells alumnes que l’utilitzen diàriament, és de 8,70 

€/dia. 
 
� El preu mensual del Servei dependrà del número de dies lectius que l’alumne hagi assistit al 

Servei, sense carregar cap import pels dies que no hi hagi assistit. 
 

� Qualsevol canvi en l’assistència (ALTA, BAIXA o CANVI DE DIES) al Servei de Mitja 
Pensió haurà de ser comunicat a administració a través d’un formulari com aquest (a la vostra 
disposició a recepció), abans del dia 1 del mes per al que es vulgui fer la modificació. 

 
� No podran gaudir del Servei de Mitja Pensió aquells alumnes amb algun rebut impagat, sigui 

pel concepte que sigui. 
 

� Per a aquelles famílies que domiciliïn el rebut del Servei de Mitja Pensió, la facturació es 
realitzarà “a mes vençut”. 

 
� Per a aquells alumnes que decideixin pagar el Servei a recepció, el pagament es farà 

preferentment al comptat i no es podrà continuar gaudint del mateix si, transcorreguda una 
setmana, no es liquida l’import pendent. 

Lleida, setembre de 2014 



 
 
FACTURACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA (17:05 h – 18:05 h) – Curs 2014/15 
 
NOM DE L’ALUMNE/A: _______________________________________________ 
 
CURS: ______________________________________________________________ 
 
INDIQUEU DE QUÈ ES TRACTA: 
 
□ Alta □ Baixa □ Modificació 
Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir de (data): 

 
ASSISTÈNCIA AL SERVEI DE GUARDERIA (17:05 h – 18:05 h) 
 

Opció A: 
□ Tot el mes (35,25 €/mes) 
 

 
Opció B: 
□ Per dies (2,35 €/dia): 

Data: ________________________________  
 
Signatura del pare/mare o tutor legal: 
 

Lleida, setembre de 2014 
 
Veieu les condicions d’ús del Servei adjuntes a la butlleta. 
Retalleu per la línia de punts i entregueu la butlleta a recepció. Aquesta butlleta anul·la totes les anteriors. 
 
 
SERVEI DE GUARDERIA (17:05 h – 18:05 h) – Curs 2014/15 

 
 
� El preu del Servei de Guarderia serà de 35,25 €/mes, per als alumnes que n’hagin de gaudir durant tot el 

mes. Les famílies que així ho desitgin, poden utilitzar aquest Servei de manera puntual, pagant una 
quota de 2,35 €/dia. En aquest darrer cas, el preu mensual del Servei dependrà del número de dies que 
s’hagi utilitzat el Servei. 

 
� La facturació del Servei es realitzarà “a mes vençut”, és a dir, amb el rebut d’escolarització del mes 

entrant. 
 

� El personal a càrrec del Servei de Guarderia farà constar com assistents al mateix, tots aquells alumnes 
que, passades les 17:15 h, siguin presents a l’aula on es desenvolupa el Servei. 

 
� Per a les famílies que optin per la facturació amb quota mensual (opció A), en el cas d’altes o baixes del 

Servei un cop iniciat el mes, la facturació del mes en què es produeixi la modificació es realitzarà per 
dies. 

 
� No podran gaudir del Servei de Guarderia aquells alumnes amb algun rebut impagat, sigui pel concepte 

que sigui.  
 

Lleida, setembre de 2014 



 
 
 

FACTURACIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (7:45 h – 9:00 h) – Curs 2014/15 

 
NOM DE L’ALUMNE/A: _____________________________________ 
 
CURS: ____________________________________________________ 
 
INDIQUEU DE QUÈ ES TRACTA: 
 
□ Alta □ Baixa □ Modificació 
Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir de (data): Efectiva a partir del 1r dia de proper mes 

 
ASSISTÈNCIA AL SERVEI DE GUARDERIA (7:45 h – 9:00 h) 
 
Opció A: 
□ Tot el mes (16,00 €/mes) 
 

 
Opció B: 
□ Per dies (2,90 €/dia): 

Data:______________________________________________________ 
 
Signatura del pare/mare o tutor legal: 
 

Lleida, setembre de 2014 
 
Veieu les condicions d’ús del Servei adjuntes a la butlleta. 
Retalleu per la línia de punts i entregueu la butlleta a recepció. Aquesta butlleta anul·la totes les anteriors. 
 

 
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (7:45 h – 9:00 h) – Curs 2014/15 
 

� El preu del Servei d’Acollida Matinal serà de 16,00 €/mes, independentment del número de 
dies que cada família decideixi utilitzar-lo. 

 

� Quan una família necessiti gaudir del Servei de manera imprevista ho podrà fer sense cap 
problema, essent el preu del tiquet diari de 2,90 €/dia. 

 

� La facturació del Servei es realitzarà “a mes vençut”, és a dir, amb el rebut d’escolarització del 
mes entrant. 

 

� Qualsevol canvi en l’assistència (ALTA, BAIXA o CANVI DE DIES) al Servei d’Acollida 
Matinal haurà de ser comunicat a administració a través d’un formulari com aquest (a la vostra 
disposició a recepció), abans del dia 1 del mes per al que es vulgui fer la modificació. 

 

� L’hora límit per a l’admissió en aquest servei són les 8:45 h. Més enllà d’aquesta hora les 
famílies hauran d’esperar a l’entrada ordinària dels alumnes a les aules (9:00 h.). 

 

� No podran gaudir del Servei d’Acollida Matinal aquells alumnes amb algun rebut impagat, 
sigui pel concepte que sigui.  

 
Lleida, setembre de 2014 


