DESGLOSSAMENT
Concepte

REBUT AFA ESCOLA ELS XIPRERS CURS 2019-20

Exemple abreviació Import mensual
rebut*
aproximat**
-

Nom alumne
EI (Educació
Infantil) 3-5
EP (Educació
Primària) 1-6

-

Període

nov18

-

Número rebut

A-0000

-

DIN

68,11
- - Alumnes que es queden a dinar a l’escola i no porten carmanyola.
(3,96 €/dia x 174 - - En cas de que l’alumne puntualment no es quedi a menjar veure més avall “Retorn dels Dinars no
dies / 10 rebuts)
consumits i Avisats”

Curs

Dinars

Servei de Monitors S.MENJ
del temps de
Migdia

38,76
(3,17 €/d)

- Alumnes que es queden a dinar a l’escola, sigui amb el dinar de l’escola o amb carmanyola.
- 50% de descompte per al 1r fill de famílies nombroses amb els 3 fills (o més) a l’escola.

27,08
Servei de Monitors S.TREN
del temps de Tren

Servei AFA

AFA

- Alumnes que fan servir el servei de tren
- Es pot fer anada i tornada o només una d’elles.
(puntual ½ dia =
- No es descompten els dies no utilitzats.
0,79
- Qualsevol canvi d’estació o recollida s’ha d’Avisar via TELÈFON o QUADERN VIATGER / AGENDA a
1 dia/setm = 3,16 l’ESCOLA (93 204 92 10) o a l’AFA (93 204 94 59).
2 dies/setm = 6,32) - 50% de descompte per al 1r fill de famílies nombroses amb els 3 fills (o més) a l’escola.

28,73

- Comú per totes les famílies.
- Gestió administrativa de l’AFA (8h/dia) + Assegurança nen@s + Quota FAPAC + Gestoria + Programa
comptabilitat + Fotocòpies…
- També s’assumeix gestió administrativa de l’escola, que hauria de finançar l’administració però que
assumeix l’AFA.
- 1 quota per família (es cobra al fill petit).
- 50% de descompte per a famílies monoparentals acreditades.

Escola Material

ESC MAT

3,65

Escola Colònies

- Comú per tots els alumnes
- Comú per tots els alumnes
- Avançament mensual de les Colònies.
- La resta de l’import es paga al maig.
- Si no es vol pagar per avançat: avisar a l’AFA a principi de curs.
- Si un@ nen@ no va de Colònies: avisar a l’AFA a l’abril perquè es puguin retornar els diners avançats (i
per poder fer una planificació acurada).

COLON

7,81

Altres Migdia

ALTRES MIG

10,97

- Alumnes que es queden a dinar a l’escola (amb el dinar de l’escola o amb carmanyola).
- Material de menjador (plats, gots, baietes, sabó...) + Extra de menjador que supera els 6,20€ permesos.

Fons Solidari

F. SOL

Voluntari

- Import voluntari al Fons Solidari de l’escola (destinat a ajudar a pagar els rebuts de l’escola a famílies amb
dificultats econòmiques, beques per a llibres, colònies, etc).
- Si volem fer una aportació mensual o puntual, contactar amb l’AFA.

Retorn dels Dinars DINAV
no consumits i
Avisats

Retorn dels Dinars DINSOR
dels dies de
sortides de classe
Servei d’Acollida

ACOLL

- Import corresponent al menjar no servit un dia puntual que un Alumne NO dina a l’escola (per malaltia,
viatge, etc).
-1,50 * número de - AVISAR A L’AFA ABANS DE LES 10H (telf: 93 204 94 59).
dies
- Es considera que l’infant està malalt i per tant no dina a l’escola fins que torna a l’escola (a primera hora) o
avisem (si torna a l’escola després de les 10h).
- Si no avisem, el dinar es serveix i es perd, i l’AFA l’ha de pagar igualment (i per tant no es pot retornar
l’import).
- Quan es retornen els diners?:
- els dinars no consumits i avisats durant el curs: al rebut del mes de maig.
- els dinars no consumits i avisats de maig: al rebut del mes de juny.
- els dinars no consumits i avisats de juny NO es poden retornar perquè al juliol no hi ha rebut i es
tanca el curs, i es destinen al Fons Solidari.
- Voluntàriament el podem destinar al Fons Solidari (especificar en trucar).
- A les Llunes, sí que se’ls retornen els dinars dels 3 primers dies de setembre (que encara no dinen a
l’escola) al rebut del mes d’octubre (no cal avisar).
-1,50

- Dies de sortida de classe que els nen@s porten el dinar de casa.
- No cal avisar.
- Es retorna el mes següent de la sortida.

27,08
(puntual 1 dia =
2€)

- Alumnes que fan servir el servei d’acollida.
- 50% de descompte per al 1r fill de famílies nombroses amb els 3 fills (o més) a l’escola.

* Segons el banc, hi ha un número màxim de caràcters per rebut i pot ser que els últims conceptes us apareguin unificats amb el nom «ALTRES»
** El mes de setembre s’aplica la quota del curs anterior. El mes d’octubre s’actualitza la quota aprovada en assemblea i s’hi suma o resta la
diferència del mes de setembre. A partir de novembre s’aplica la quota del curs vigent.
** El cost de tot el curs es divideix en deu mensualitats iguals.
** El rebut es calcula cada principi de curs en funció de la previsió d’alumnes, pel que pot variar sensiblement d’un any a l’altre.
Important!!! Si no es diu el contrari, els serveis que estan demanats d’un curs passen al curs següent. Si no és així, es demana avisar al juny per
preparar el pressupost següent, ja que els preus depenen del número d’usuaris.
● DINARS:
◦ Si un@ nen@ no es queda a dinar un dia puntual, s’ha d’avisar a l’AFA ABANS DE LES 10H DEL MATÍ al telèfon 93 204 94 59.
◦ Es pot deixar un missatge a la bústia de veu de l’AFA a qualsevol hora (abans de les 10h) (si la nit abans, per exemple, ja sabem que el nostre fill@ no
es quedarà a dinar, podem trucar i deixar el missatge).
◦ Si sabem el número de dies que el nostres fill@ no dinarà a l’escola, especificar-ho a la trucada!
◦ Si és per malaltia, es considera que l’infant està malalt i per tant no dina a l’escola fins que torna a l’escola (a primera hora) o avisem (si torna a
l’escola després de les 10h).
◦ Es retorna l’import corresponent al menjar no servit (no es pot retornar el que correspon a despeses fixes, com els sous de les treballadores)
◦ Si no s’avisa, el dinar es serveix i es perd, i l’AFA l’ha de pagar igualment.
◦ Els Dinars Avisats durant el curs es retornen al rebut del mes de maig.
◦ Els Dinars Avisats de maig es retornen al rebut del mes de juny.
◦ Els Dinars Avisats de juny NO es poden retornar perquè al juliol no hi ha rebut i es tanca el curs, i es destinen al Fons Solidari.
◦ Voluntàriament es pot destinar l’import al Fons Solidari (especificar en trucar).
● COLÒNIES:
◦ Des de l’Escola s’anima a tots els nen@s a participar-hi!
◦ Si un nen@ no hi va, s’ha d’avisar a l’escola i a l’AFA al mes d’abril (per poder fer una planificació acurada i perquè es pugui retornar l’import
avançat)
● CANVIS D’ESTACIÓ I DE RECOLLIDA:
◦ Avisar via TELÈFON o QUADERN VIATGER / AGENDA a l’ESCOLA (93 204 92 10) o a l’AFA (93 204 94 59).

