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Presentació de Donavol 
DONAVOL som una cooperativa 
sense ànim de lucre i d’iniciativa 
social que centra la seva activitat 
en el temps lliure d’infants i joves. 
Gestionem des de fa 23 anys, 
activitats extraescolars, menjadors 
escolars, casals d’estiu, gestió de 
ludoteques, biblioteques infantils, 
s e r v e i s d ’ a c o l l i d a , 
acompanyament a piscines, 
excursions, sortides,... 
Aquest curs serà el segon any que  
Donavol gestionarà  les activitats   
complementàries  i extraescolars 
que es duran a terme a la vostra 
escola.
Esperem passar-ho molt bé amb 
tots vosaltres!
Tot seguit passem a explicar-vos la  
proposta d’activitats pel nou 
curs20-21 , amb la seva normativa 
i condicions de pagament.
 A la vegada ens agradaria que 
ens féssiu arribar suggeriments i 
noves propostes pel nou curs.
 L’escola i Donavol, estudiarem la 
proposta per tal de fer-la viable, si 
és possible.
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 Des de Donavol, també us oferim 
un servei d’acollida abans i després 
de la jornada escolar, des de el 10 
de setembre al darrer dia del curs
*Acollida de matí de 7:45 a 9h,
*Acollida de tarda de 17h a 18h

SERVEI D’ACOLLIDA

PREUS D’ACOLLIDES
Servei d’acollida Mati de 7:45 a 9h

*
de 8 a 9h

€/mes 53€ 43€

de 8:30 a 9h

28€

Servei d’acollida Tarda de 17 a 17:30h de 17 a 18h

€/mes 28€ 43€

Servei d’acollida esporàdica 1HORA

5€/dia

1/2h

3€/dia

Oferim aquest servei d'acollida sempre que hi hagi un mínim de nens/es 
que ho sol·licitin
Si  alguna  franja  horària  no  arribes  al  mínim  de  nens  i  s'anul·lés, 
avisaríem telefònicament a les famílies interessades.

 El cobrament del servei d’acollides es realitza a mes 
vençut via rebut bancari. També es necessari plenar la 
matricula online a partir de l’1 de setembre.



www.donavol.cat


