
NORMATIVA ACOLLIDA 2020-2021 
 

NORMATIVA ACOLLIDA ESPORÀDICA: 

• L’Acollida esporàdica cal avisar-la via Whatsapp al mòbil d’ASM +34 682 04 92 63 amb una antelació de 
24h i avisar al professorat via agenda el mateix dia. 

• Es cobrarà en mà al moment d’entrega o recollida de l’infant, preferentment mitjançant targeta bancària 
per no manipular diners en efectiu, tot i que se’n podrà acceptar en casos excepcionals. 

• L’Acollida esporàdica de mitja hora que excedeixi els 30 minuts es cobrarà com a hora sencera. 

ESPORÀDIC FAM.NO SÒCIA  

1h matí o tarda : 7€ 

ESPORÀDIC FAM.SÒCIA 

1h matí o tarda fam sòcies:  5€ 

ESPORÀDIC FAM.NO SÒCIA 

½ hora matí:  3.5€ 

ESPORÀDIC FAM.SÒCIA  

½ hora matí: 2.5€     

 

 

NORMATIVA ACOLLIDA FIXE: 

• Per realitzar altes, baixes i/o canvis del servei fix d’acollida, es disposa d’un formulari en línia a la web de 
l’AFA: https://afa.escolalesacacies.cat 

• Les altes, baixes i/o canvis del servei fix d’acollida s’hauran de comunicar a través del formulari en línia 
abans del dia 20 del mes anterior, a fi de gestionar la contractació de monitoratge. 

• Els rebuts d’acollida es cobraran entre els dies 15 i 20 del mes en ús. 
• Qualsevol ampliació fora de termini tindrà el mateix concepte d’acollida esporàdica. 
• En cas de retorn de rebut per impagament, la comissió bancària de 6€ que se’n deriva, serà afegida al deute 

i anirà a càrrec de la família. 
• Es cobrarà com a Acollida esporàdica tot el temps que s’excedeixi de l’acollida fixa de mitges hores i/o de 

mig mes. 

DIES HORARI QUOTA MENSUAL 

 

FAMÍLIES SÒCIES AFA: 

 

- 10€ 

 

 

MATÍ – MES SENCER 8 a 9h 42€ 

MATÍ – MES SENCER 8,30 a 9h 26€ 

MATÍ – MIG MES (12 dies) 8 a 9h 26€ 

MATÍ – MIG MES (12 dies) 8,30 a 9h 18€ 

1 TARDA/SETMANA 16,30 a 17,45h 20€ 

2 TARDES/SETMANA 16,30 a 17,45h 26€ 

3 TARDES/SETMANA 16,30 a 17,45h 32€ 

4 TARDES/SETMANA 16,30 a 17,45h 38€ 

5 TARDES/SETMANA 16,30 a 17,45h 44€ 

 

Per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic d’acollida:  
acollida.afa@escolalesacacies.cat  


