
NOTA INFORMATIVA, ESCOLA  MATINERA 
 
 
 

Des d'este Ajuntament oferim a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys 
que assistixen als centres docents de la població “L'ESCOLA MATINERA”, des de l'inici del 
curs. 

 
Este  servici  s'ha  fet  per  cobrir  les  necessitats  dels  pares/mares  dels  xiquets  que  no 
puguen atendre els seus fills/es a primera hora del matí. 

 
Per açò és necessari per part de tots la vostra col·laboració per al bon funcionament, és a dir: 

- Utilitzar   el    servici    amb    total    responsabilitat:   respectant   les    condicions   de 
funcionament establides, (necessitat verdadera d'utilització, assistència continuada, 
respectar  l'horari  d'entrada  dels  xiquets/es  de  7.30h  a  8.15h  i  respecte  a  les 
persones que presten el servici). 

- Les instàncies es presentaran, a l'inici del curs o quan l'alumne/a inicie l'assistència, en el 
mateix centre escolar entregant-se, en les oficines  de  l'Ajuntament o  a  través  de  
l'oficina  virtual:  www.albal.es  . 

-      Assistència ocasional. Es realitzarà a través de l'entrega al monitor/a del “TIQUET” PER 
ASSISTÈNCIA DIÀRIA, proporcionat per l'Ajuntament. 

 Per a adquirir els tiquets, s'haurà d'efectuar el pagament corresponent als dies que desitge, a 
través de la carta de pagament atorgada per l'oficina AMIC o confeccionada a través de 
l'oficina electrònica de recaptació. (3 euros/dia/xiquet/a) 

  Els tiquets seran vàlids durant tot el curs escolar. 

 

- El pagament de l'Escola Matinera es realitzarà per cobrament domiciliat al compte 
bancari  indicat  per  vosaltres,  (En  cas  de  no  pagament  els  alumnes  no  podran 
continuar assistint a l'Escola Matinera), 

 
IMPORT MENSUAL   

  PER XIQUET/A: 20,00€ 
DOS GERMANS: 30,00€  
TRES GERMANS: 40,00€  

 
- Es tramitaran com impagades les mensualitats dels alumnes que no hagen aportat la 

instància d'inscripció i no es puga generar el rebut corresponent. 

-     En cas de donar-vos de baixa heu de comunicar-ho abans del dia 5 del mes en curs. Esperem 

poder donar-vos a tots un servici més adequat amb la vostra col·laboració i 
manifestem també que  estem a la  vostra disposició per  tot allò  que siga del  vostre 
interés. 

 
INICI: QUAN S’INICIA EL CURS ESCOLAR 

 
Albal, juny del 2020 

http://www.albal.es/

