
 

 

REUNIDOS 

DUNHA PARTE (en adiante familia ): 

……………………………………………………………………………………………………………................... 

DOUTRA PARTE... 

ANPA DA E.E.I. MONTE DA GUIA         CIF:G36716298 

Ambas partes recoñécense recíprocamente plena capacidade legal e xurídica e a tal 
efecto, 

EXPOÑEN 

PRIMEIRO: Que a ANPA DA E.E.I.Monte da Guía é a encargada de xestionalas 
actividades extraescolares, aula matinal e de comedor, entre outras, que realízanse dentro das 
instalaciones da  E.E.I Monte da Guía. 

SEGUNDO: Que é de interese dos contratantes contar cos servizos de (sinalar a 
continuación os servizos dos que facedes uso :comedor, aula matinal e extraescolares. Indicade 
tamén a súa modalidade fixo , fixo discontinuo , esporádico..etc) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TERCEIRO: as partes acordan comprometerse á celebración deste contrato de 
prestación de servizos nos termos e condicións que no presente documento  establézanse.  

A tal efecto e por medio da presente lévanno a cabo coa suxeción e compromiso ás 
seguintes: 

 
                                           CLÁUSULAS 

PRIMEIRA: Constitue o obxeto do presente contrato (sinalar o que corresponda 
comedor, matinal, extrescolares coas suás variantes fixo, fixo-discontinuo , esporádico): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ditas actividades comenzarán (dependendo do servizo escollido) no mes de setembro 
ou outubro e terminarán ao  rematalo curso escolar. 

SEGUNDA: Se durante a vixencia do presente contrato, calquera das partes 
considera oportuno modificar ou ampliala prestación obxeto do presente contrato, ambas partes 
,deberán negocialo alcance das mesmas. Ditos extremos fixaránse por escrito, e quedarán 
incorporados como anexos ao presente contrato. 

TERCEIRA: A ANPA da E.E.I.Monte da Guía  comprométese a prestalos servizos 
contratados polo cliente de forma dilixente e conforme aos usos e costumes propios do 
desenrolo desta actividade. 

O ANPA da E.E.I.Monte da Guía recoñece  informar ás partes, previamente á firma 
deste contrato, sobre as características esenciais da prestación de servicios obxeto deste 
contrato e ofrecela  información necesaria sobre as condicións nas que o mesmo debe levarse a 
cabo. 

CARTA: as partes obríganse a informar ao ANPA de toda a información útil e/o 
relevante para a correcta execución da prestación de servizos obxeto deste contrato. Farase 
especial fincapé en datos ou informacións especialmente relevantes para contribuir á óptima 
prestación dos servicios pactados. 

 

 



 

 

QUINTA: PREZOS, están estipulados en : 

AULA MATINAL  

• Todo o mes en horario completo (30 euros con almorzo incluído). 

• Dous ou tres días fixos por semana (20 euros con almorzo incluído). 

• Días esporádicos 3 euros con almorzo incluído.  

• Horario reducido (15 euros sen almorzo) chegada como moi pronto ás 8:45h ou 
semanas intermitentes. 

COMEDOR  

O prezo do menú para os usuarios fixos ou fixos discontinuos é de 3,31 €/comida. 
O prezo para os esporádicos é de 6,00€/comida 

EXTRAESCOLARES: 

• BATUCADO E EMUSIN  :                     Prezo: 16 euros /mes 
• ARTE E GARABATO :                           Prezo: 20 euros/mes 
• TALLERES EDUCO-CREATIVOS:      Prezo : 12euros/mes 
• LINGUAXE DE SIGNOS:                       Prezo: 14euros/mes 
• LSE  PARA ADULTOS :                         Prezo: 24 euros/mes 
• INTELIXENCIA EMOCIONAL:             Prezo: 15euros /mes. 

 

As familias obriganse ao pago do prezo estipulado no presente contrato. 

O prezo acordado será devengado conforme ás seguintes estipulacións: 

 En comedor e aula matinal pagarase o mes por adiantado antes do día 10 de cada mes, excepto 
os casos dos nen@s esporádicos, que pagarán a fin de mes.No caso das extraescolares na 
primeira clase de cada mes 

SEXTA: CONFIDENCIALIDADE: Toda a información á que o ANPA teña acceso, tanto 
das partes como a dos seus fillos, considérase a tódolos efectos como confidencial.  

SÉPTIMA: DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS . 
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OITAVA: ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E  XURISDICCIÓN: As partes 
recoñecen quedar obrigadas polo presente contrato e os seus anexos, se os houbera, e polos 
seus efectos xurídicos, comprometéndose neste acto ao seu cumprimento de boa fé.  

 

As partes intervintes acordan libre e voluntariamente que tódolos conflictos que  derivense da 
aplicación ou interpretación deste contrato resolveránse a través da Mediación antes de 
recurrir á vía xudicial ou a outro procedemento de resolución de conflictos. 

A súa vez, serán competentes os xulgados e Tribunais conforme a dereito. 

 

En Vigo a ……  de ……………………………. de ………… 

 

Firma: 


