
  

 

Nom i cognoms de l’alumne/a:  

Curs matriculat/da el 2020-2021:  

 
······································· 

 

L’AFA posa a disposició de les famílies del centre un servei d’acollida per a totes les famílies que necessitin 
conciliar l’horari laboral i l’horari escolar.  

Degut a la situació sanitaria que estem vivint actualment, no podem oferir el servei d’acollida esporàdica. Hem 
de crear un grup estable d’acollida. En conseqüència els infants que s’acullin han de ser sempre els mateixos.   

Per a poder acollir-se al servei caldrà ser soci de l’AFA, fent efectiva la quota anual de 24€ per família, així com 
havent fet entrega del full d’inscripció de soci.  

El servei d’acollida matinal és un servei diari d'acolliment a primera hora del matí, des de les 7:45 i dividit en 

quatre franges horàries: entrada a les 7:45, a les 8, a les 8:30, o a les 8:45.  

L’acollida és un espai on fan jocs sense cap activitat específica. Els nens podran esmorzar, sempre i quan ho 

portin de casa.  

El servei s’iniciarà el primer dia de curs: 14 de setembre (excepte pels alumnes de P3 que s’iniciarà un cop s’acabi el 

període d’adaptació, depèn de l’actualitat sanitària del moment). 

 
PREVISIÓ ÚS SERVEI D’ACOLLIDA*: 

 Marqueu com a fixe, si el/la vostre/a fill/a té previsió de fer ús del servei habitualment (encara que no sigui 

cada dia però amb una continuïtat setmanal). 

 Podeu marcar més d’una franja horària.  

 Especifiqueu a l’apartat de “Comentaris” els detalls de la vostra previsió.  

 

*Podeu marcar més d’una casella 

······································· 
 

 

 

 

 

 FRANJA HORÀRIA FIXE PREU A PARTIR DEL (DIA I/O MES): 

ACOLLIDA 
MATINAL 

7:45-9:00 (75 minuts) □ 4  

8:00-9:00 (60 minuts) □ 3  

8:30-9:00 (30 minuts) □ 2  

8:45-9:00 (15 minuts) □ 1.25  

Previsió ús servei d’acollida 
Curs 2020-2021 

 



 

COMENTARIS: 

 
Podeu escriure en aquest requadre qualsevol comentari que ens vulgueu fer en relació a la previsió d’ús del servei 

d’acollida: freqüència (un dia o dos a la setmana, un cop al mes...), setmanes alternes, inici a partir del mes X, 

algunes setmanes una franja horària i d’altres una altra, etc... 

 
 
 
 
 

 

CONDICIONS DEL SERVEI:  

 La junta de l'AFA es reserva el dret de modificar els preus i/o no oferir finalment alguna/es de les franges 

horàries d'acollida (tot notificant-ho prèviament) si no s'arriba als mínims d'alumnes per poder cobrir les 

despeses fixes del servei. 

 Es prega, en la mesura del possible, comunicar prèviament per correu electrònic (afa.escola.arrels.monjos@outlook.es) . 

En cas d'alumnes fixos de llarga durada, només cal comunicar-ho abans de que comenci a fer ús del servei per 

primera vegada. D'igual forma, s'apreciarà que es comuniquin les baixes previstes de curta o llarga durada (per 

exemple absència per malaltia, baixa temporal o definitiva). 

 Els pagaments és preferible que sempre es facin via transferència o ingrés bancari, sent obligatòria aquesta 

forma de pagament per imports superiors als 10 euros. 

 Se us comunicarà, per correu electrònic o en paper, l'import a pagar durant els 7 dies lectius següents al mes 

vençut. El pagament és obligatori realitzar-lo abans del dia 15. En cas contrari, l'alumne no podrà fer ús del 

servei fins que no es pagui la quota pendent. 

 

ENVIEU AQUESTA FITXA PER CORREU ELECTRÒNIC A: 

afa.escola.arrels.monjos@outlook.es 

De conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades, us informem que les dades recollides en aquest formulari quedaran incloses en 

el fitxer "Previsió ús servei acollida curs 20-21", el responsable del qual és l'AFA Escola Arrels, i que seran tractades només per a la gestió del servei 

d’acollida matinal. Aquestes dades seran guardades fins la fi del curs 2020-2021.  

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a afa.escola.arrels.monjos@outlook.es o 

bé per correu postal a AFA Escola Arrels C/Camí Fondo, s/n 08730, Els Monjos. 
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