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Barcelona, 13 març de 2017 

Benvolguts i benvolgudes:  

La finalitat d’aquesta circular és la d’informar-vos dels serveis d’allargament de jornada i de Bressol d’Estiu, gestionades per 
l’empresa Clece, S.A.  
 

 SERVEI D’ALLARGAMENT DE JORNADA: 
Del dia 3 fins al 14 de juliol, el centre educatiu realitzarà la reducció de la jornada lectiva, la qual finalitzarà a les 15:00 hores. Per 
això, l’horari comprès entre les 15:00 i les 17:00 hores, serà gestionat mitjançant els/les professionals que integren l’equip 
d’educadors/es del servei de suport educatiu a l’escola bressol.  
 
L’horari i preu del servei d’allargament serà el següent: 
 

Allargament de jornada (mínim 10 infants) 
DATA  HORARI PREU AMB IVA 

3 al 14 de Juliol  15:00-17:00 hores 79€   
 
Les famílies interessats/des en realitzar el servei d’allargament de la jornada descrit anteriorment,  hauran de fer la inscripció a les 
instal·lacions de la mateixa escola bressol on es realitzarà el servei, les dates són susceptibles de canvi en funció de les 
circumstàncies de l’Escola. Només s’acceptaran, com a vàlides, les inscripcions que portin adjunt el comprovant del pagament del 
100% del cost total de l’activitat. No s’acceptaran inscripcions fora de termini. El servei d’allargament es portarà a terme amb un 
mínim de 10 inscripcions. En el cas de no arribar a mínims, es retornarà el 100% de l'import abonat per les famílies. 
 
El pagament del servei d’allargament es farà en un únic termini mitjançant transferència bancària al núm. de compte corrent de 
CLECE, S.A.  
 
Per facilitar la detecció del vostre ingrés, cal que seguiu les següents instruccions: 
 
1. Indicar el concepte següent: 

Concepte  Nom i cognoms de l’infant + Nom de l’Escola Bressol on es farà l’activitat d’allargament 
 
2. Realitzar transferència al següent nº de compte: 
 

ES0901823994060201521130 
En el cas de les famílies que vulgueu inscriure més d’un infant, caldrà fer un ingrés per nen/a. 
 

 SERVEI DE BRESSOLS D’ESTIU: 
El servei de Bressols d’Estiu és una activitat inclosa en la campanya d’estiu promoguda pels diferents districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona. Els darrers cursos, les diferents AMPAS / AFAS de les EBM on gestionem el servei de suport durant el curs escolar, ens 
han encomanat la gestió per dur a terme el Bressol d’Estiu. A continuació exposem les modalitats ofertades: 
 

PREUS ACTIVITAT BRESSOL D’ESTIU ( 17 AL 31 JULIOL 2017 )  

TORN 
MITJA JORNADA 

SENSE DINAR 
 ( 9 a 12h) 

MITJA JORNADA 
AMB DINAR 

( 9 a 15h) 

JORNADA COMPLETA 
AMB DINAR  

( 9 a 17h)  
(mínim 16 infants) 

ACOLLIDA MATINAL+ 
ESMORZAR 

(8 a 9h) 
( mínim 8 infants) 

SENCER  
(QUINZENAL) 

17 a 31 de juliol 2017 
155€ 250€ 279€ 

45€  
(Acollida esporàdica 

9€/dia) 
TORN 1 

 (SETMANA)  
17 a 21 de juliol 2017 

  145€ 25€ 

TORN 2  
(SETMANA)  

24 a 28 de juliol 2017 
  145€ 25€ 

AJUTS ECONÒMICS:  L’única modalitat amb dret a beca és la JORNADA COMPLETA AMB DINAR (279 euros). Per tant, la mitja jornada (amb o 
sense dinar), i l’acollida NO ES BEQUEN. (la resolució d’ajuts és en funció de la renda personal anual de la família, no superaran el 90%).  
 
*El mínim d’infants per a realitzar l’activitat del bressol d’estiu és de 16 infants jornada complerta amb dinar en torn sencer. Ràtio 1/8 En el cas 
de no arribar a mínims, es retornarà el 100% de l'import abonat per les famílies. 
** L’Acollida de matins és portarà a terme amb un mínim de 8 infants fixes en ambdós torns. Hi haurà l’opció d’acollida esporàdica sempre i 
quant és realitzi el servei d’acollida fixe. 
 
Les mares i pares interessats/des en algun dels serveis de Bressol d’Estiu descrits hauran de fer la inscripció a les instal·lacions de la 
mateixa escola bressol on es realitzarà el servei. Aquests dates són susceptibles de canvi en funció de les circumstàncies de l’Escola. 
Només s’acceptaran, com a vàlides, les inscripcions que portin adjunt el comprovant del pagament del 50% del cost total de 
l’activitat/s. També és possible realitzar el pagament del 100% de l’activitat del bressol d’estiu. 
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L’ordre d’inscripció serà segons l’ordre d’entrega de la inscripció, en paper, al centre en els horaris d’inscripció establerts. A partir 
d’aquestes dates es valorarà si l’activitat es realitzarà segons el número d’inscripcions. Es valorarà per part de l’empresa acceptar 
inscripcions fora de termini fins al 15 de juny de 2017. Posteriorment a la data no s’agafarà cap inscripció sota cap circumstancia.  
  
El primer pagament es farà mitjançant transferència bancària al núm. de compte corrent de CLECE, S.A. (50% del cost total de 
totes les activitats inscrites). Per facilitar la detecció del vostre ingrés, cal que seguiu les següents instruccions: 
 
1. Indicar el concepte següent: 

Indicar el concepte  Nom i cognoms de l’infant  + Nom de l’Escola Bressol on es farà l’activitat de Bressol 
 
2. Realitzar transferència al següent nº de compte: 

ES0901823994060201521130 
En el cas de les famílies que vulgueu inscriure més d’un infant, caldrà fer un ingrés per nen/a. 
 
A més, el dia de la inscripció haureu de complimentar un petit quadre (inclòs en la mateixa inscripció) indicant correctament la/les 
modalitat/s de la/les qual/s n’heu fet el 50% pagament. 
 
El segon pagament serà mitjançant domiciliació bancària al núm. de compte corrent que haureu facilitat el dia de la inscripció; 
caldrà que porteu una fotocòpia de la caràtula del banc on el titular serà la persona que inscrigui a l’infant.  
 

Informació genèrica per el servei d’allargament i el servei de Bressol d’estiu 
 
Les condicions dels serveis estan explicitades al contracte signat per CLECE, S.A i el/la president/a de l’AMPA, persona encarregada 
de fer la difusió de les mateixes al conjunt de participants de les activitats. 
 
CLECE, S.A. es reserva el dret d’anul·lar la realització del servei, amb previ avís, 15 dies abans de l’inici d’aquest, si no s’arriba al 
mínim d’infants inscrits; per tant, caldrà que tots els nens/es tinguin pagat el 100% del cost final abans de començar l’activitat.    
 
Igualment, les famílies teniu el dret d’anul·lar la inscripció amb un mínim de 15 dies de preavís i per escrit. L’empresa retornarà el 
50% de la totalitat, en cap cas el 100%. Per a més informació, consulteu la “Guia d’activitats de vacances d’estiu per a infants i 
adolescents 2017” i/o pregunteu la política de cancel·lació. 15 dies abans de l’inici de l’activitat no es retornarà cap import.  
 
El dia de la inscripció: 24 d’abril de 15.30 a 17.30h o 26 d’abril de 8.00 a 9.30h a la mateixa escola bressol 
caldrà que aporteu la següent documentació, tota complimentada (no s’agafaran inscripcions a les quals els manqui qualsevol 
document, firma, etc.): 

• Fotocòpia del DNI del pare i/o mare o tutor/a legal de l’infant. 
• Fotocòpia de la cartilla de vacunació de l’infant. 
• Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) del nen/a. 
• Comprovant bancari del pagament del 100%(en cas d’allagament) i del 50% de l’activitat/s (en cas de bressol d’estiu) a 

què es vol inscriure amb el concepte correcte. 
• Fotocòpia de les dades bancàries (on quedi clar el núm. de compte corrent, titular del compte – ha de ser la persona que 

aporta el DNI). Ha de ser fotocòpia d’un document oficial, mai escrit a ordinador. 
• Fotografia mida carnet de l’infant. 
• Fulls de la inscripció (totalment complimentats i signats) que podreu recollir, amb antelació, a l’Escola Bressol: 

 
o Fitxa tècnica de l’infant (recomanem que l’ompliu a casa per agilitzar la matriculació, i sigueu concisos i clars). 

o Fitxa resum sobre el pagament de la/les activitat/s escollida/es 

o Autorització del/s pare i/o mare o tutor/a legal, per a l’assistència al servei d’Allargament i/o Bressol d’Estiu. 

o Autorització per a la captació i difusió d’imatges, dins del centre, del/a nen/a. 

o Autorització d’administració de medicació 

o Autorització per trasllat a centre hospitalari o sanitari en cas de accident greu 

o Autorització per la recollida dels infants a les activitats d’estiu 

o Circular informativa sobre la LOPD (Llei Orgànica de la Protecció de Dades) 

o Dades de facturació del servei 

o Ordre de domiciliació SEPA 

Per a més informació i/o dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: 
Finalment, volem agrair-vos la confiança que dipositeu en la nostra empresa, restant a la vostra disposició per a qualsevol consulta.  
Atentament, 
Clece, Serveis Educatius De dilluns a divendres (excepte festius) 

de 11.00 a 14.00h. 
Tel.: 933 035 894 
E-mail: bressolestiu@clece.es 
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