
INSCRIPCIÓ ALTA SERVEI D’ACOLLIDA
CURS ESCOLAR 2021/2022

Marqueu la casella corresponent, indicant si sou o no família sòcia de l'AFA Escola Les Acàcies

durant el curs escolar 2021/2022.
SI NO

Dades de contacte del pare / mare o tutor (nom, cognoms, telèfon i mail):

Nom del nen/a i curs:

Nom del nen/a i curs:

Nom del nen/a i curs:

Nom del nen/a i curs:

MODALITATS DEL SERVEI D'ACOLLIDA

Marqueu amb una X l'opció escollida per als vostres fills

OPCIÓ DIES HORARI QUOTA MENSUAL PER A
SOCIS DE L’AFA

QUOTA MENSUAL PER A
NO SOCIS DE L’AFA

Matí - mes sencer 8 a 9h 36 € 46 €
Matí - mes sencer 8,30 a 9h 20 € 30 €
Tarda - mes sencer 16:30 a 17:45h 38 € 48 €

1 Tarda a la setmana 16:30 a 17:45h 14 € 24 €
2 Tardes a la setmana 16:30 a 17:45h 20 € 30 €
3 Tardes a la setmana 16:30 a 17:45h 26 € 36 €
4 Tardes a la setmana 16:30 a 17:45h 32 € 42 €
VAL de 10 SERVEIS esporàdics 40 € 60 €

En el cas d'acollida de tarda per dies, indiqueu-nos amb una X els dies de la setmana que

necessiteu:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Servei d'acollida esporàdica
Es farà a través de VALS virtuals de 10 serveis (aquests tiquets es podran fer servir durant tot el

curs escolar 2021/2022) i es compraran a través de l'aplicació AMPASOFT a partir de l’1 d’octubre

(a l’aplicació tindran accés totes les famílies que hagin enviat la inscripció com membre de l'escola,

sol·licitada mitjançant Dinantia per l’AFA)

VALS DEL SERVEI D’ACOLLIDA esporàdica CURS ESCOLAR 2021/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per poder utilitzar un dels vals, s'haurà d'inscriure el nen/a a l'aplicació (AMPASOFT) posant la data

en què es farà ús d’aquest servei, amb un mínim de 24 hores d'antelació, per poder tenir previsió

dels monitors necessaris. (Si per algun imprevist, necessiteu utilitzar aquest servei sense poder

sol·licitar-ho amb les 24 hores d'antelació, podeu escriure al correu electrònic d'acollida

acollida.afa@escolalesacacies.cat exposant el cas, deixant el vostre nom i telèfon i ens posarem en

contacte el més aviat possible amb vosaltres per buscar una solució).

* Si necessiteu utilitzar aquest servei els dies de setembre 2021 (del 13 al 30) haureu
de comunicar-ho al següent correu electrònic acollida.afa@escolalesacacies.cat i

pagar en metàl·lic al monitor present al lliurament o a la recollida del menor.
(El preu serà de 4 € per a socis de l'AFA i 6 € per a no socis)

IMPORTANT:
* Les altes al servei d'acollida podran ser en qualsevol moment durant el curs escolar, sempre amb

48h d'antelació, tenint en compte que s’ha de pagar el mes sencer en el qual es faci l'alta sense

tenir en compte el dia del mes que us doneu d’alta.

* Les baixes al servei d'acollida hauran de ser abans del dia 20 de cada mes, perquè no se us cobri

el mes següent.

*  Us informem que si ens retornen algún rebut, la comissió que se’n deriva anirà a càrrec vostre.

Emplenar les dades següents:
He estat informat de la normativa del servei d'acollida i estant d'acord amb ella, dono la meva

autorització perquè l’AFA Escola Les Acàcies domiciliï en el compte bancari indicat el pagament de

la quota del servei d'acollida durant el curs 2021/2022:

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE

Nom i cognoms del titular del compte:

NIF del titular del compte:

Lloc i data:

Signatura del titular del compte:
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