
Bon dia /  

Bona tarda 
 

 

 

L’AMPA gestiona els serveis d’acollida Bon dia i Bona tarda per a donar resposta a la necessitat de les 

famílies que han de deixar als infants abans de les 9 h del matí o que no els poden recollir a les 16:30 h. 

 

Aquests serveis, a més d’ajudar a conciliar la vida laboral i la familiar, ofereixen un espai que combina el 

reforç dels hàbits i pautes de convivència amb la possibilitat de gaudir d’una estona de lleure on es  

proposaran diverses activitats en un ambient relaxat i distès. 

 

 

Normativa 

 
● S’informa a qualsevol família que tingui un pagament pendent del curs anterior amb l’AMPA 

(quota, extraescolars o bon dia/bona tarda), no podrà ser usuària dels serveis de Bon dia i Bona 

tarda. 

 

● Els rebuts dels serveis de Bon dia i Bona tarda es giraran del 5 al 10 del mes següent. 

 

● Les famílies que facin un ús puntual o inesperat dels serveis, hauràn d’estar, igualment, inscrites i 

se’ls cobrarà l’import del servei, preferentment, mitjançant domiciliació. Tan bon punt es prevegi 

la necessitat de l’ús del servei, s’enviarà un correu a bondia25desetembre@gmail.com (amb una 

antelació mínima de 48 0 24h) per tal de garantir que hi ha plaça disponible segons els ràtios 

establerts. Només en el cas que no hi hagi plaça pel dia sol·licitat, es contestarà el correu per 

donar avís a la família i que aquesta pugui cercar una alternativa. 

 

● Els infants usuaris del servei de Bon dia hauran de ser acompanyats pel seu pare, mare o tutor/a 

fins al porxo de l’entrada principal de l’escola i esperar que els rebi el monitor/a responsable. Els 

infants usuaris del servei de Bona tarda seran lliurats pel monitor/a responsable al seu pare, 

mare, tutor/a a la porta principal de l’escola. 

 

● La inscripció i ús dels serveis de Bon dia i Bona tarda impliquen el coneixement i l’acceptació 

d’aquesta normativa. 
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Bon dia / Bona tarda 
 

 

 

Tarifes 2020/2021 (octubre, novembre, febrer, març, abril i maig) 

 

 Ús 

esporàdic 

Fixe 1 

dia/setmana 

Fixe 2 

dies/setmana 

Fixe 3 

dies/setmana 

Fixe 4 

dies/setmana 

Fixe 5 

dies/setmana 

(tots els dies) 

De 7:30 a 9 h /  
De 16:30 a 18 h 

4,5€ 13€ 26€ 39€ 52€ 55€ 

De 8 a 9 h /  
De 16:30 a 

17:30 h 

3,5€ 10€ 20€ 30€ 38€ 40€ 

De 16:30 a 17 h 2,5€ 6€ 12€ 18€ 23€ 25€ 

 

Tarifes 2020/2021 (setembre, desembre, gener i juny) 

 

 Ús 

esporàdic 

Fixe 1 

dia/setmana 

Fixe 2 

dies/setmana 

Fixe 3 

dies/setmana 

Fixe 4 

dies/setmana 

Fixe 5 

dies/setmana 

(tots els dies) 

De 7:30 a 9 h /  

De 16:30 a 18 h 

4,5€ 8€ 16€ 24€ 31€ 37€ 

De 8 a 9 h /  
De 16:30 a 

17:30 h 

3,5€ 6€ 12€ 18€ 23€ 27€ 

De 16:30 a 17 h 2,5€ 4€ 8€ 12€ 15€ 17€ 

 

 
Excepcions: Què passa si véns algún dia a un tram inferior al que estàs apuntat?  

No passa res. Pagues la teva tarifa. 

 

Quant pagues si véns algún dia a un tram superior al que estàs apuntat?  

Sumarem a la teva tarifa 1€ per dia i tram superior. 

 


