
NORMATIVA DEL SERVEI D’ACOLLIDA
CURS ESCOLAR 2021/2022

● SERVEI D’ACOLLIDA FIX:

Abans del 30 de setembre de 2021: Per fer ús del servei haureu d’emplenar el formulari

d'inscripció, el document SEPA i la declaració responsable de la Covid-19, enviada per

Dinantia. També haureu de transferir l'import, corresponent a l'opció que hagueu triat, al

següent número de compte:

AFA ESCOLA LES ACÀCIES ES75 0081 0065 1500 0183 8387
Cal indicar en en el concepte el nom, cognoms i curs/os dels infants. Finalment, haureu

d'enviar el comprovant de pagament juntament amb els formularis emplenats a la següent

adreça de correu electrònic: acollida.afa@escolalesacacies.cat

A partir de l’1 d’octubre de 2021:

• Per realitzar les inscripcions i cancel·lacions al servei d’acollida a partir de l'1 d'octubre de

2021, haureu de fer-ho a través del programa AMPASOFT del qual ja haureu rebut un

missatge amb el formulari d'accés i la vostra contrasenya, a l’apartat famílies.

• Les inscripcions al servei d’acollida es poden fer en qualsevol moment del curs escolar,

sempre amb 48 hores d'antelació, i tenint en compte que s'haurà de pagar tot el mes en

què es faci la matrícula, independentment del dia que sigui del mes.

• Les cancel·lacions al servei d’acollida hauran de ser abans del dia 20 de cada mes, per tal

que no es facturi el mes següent.

• Els rebuts del servei de recepció es cobraran entre el 20 i el 25 del mes en curs.

• En cas de devolució de rebuts per impagament o un altre motiu, la comissió bancària que

se'n derivi s'afegirà al deute i l'assumirà la família.

• Es carregarà com a acollida esporàdica tot el temps que superi l’acollida fixa de mitja

hora.

MODALITATS DEL SERVEI D'ACOLLIDA
DIES HORARI QUOTA MENSUAL PER AL

SOCI DE L'AFA
QUOTA MENSUAL PER A

NO SOCI 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 semana 16,30 a 17,45h 14 € 24 €
2 Tardes a la semana 16,30 a 17,45h 20 € 30 €
3 Tardes a la semana 16,30 a 17,45h 26 € 36 €
4 Tardes a la semana 16,30 a 17,45h 32 € 42 €

VAL per 10 SERVEIS ESPORÀDICS 40 € 60 €
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SERVEI D’ACOLLIDA ESPORÀDICA:

Es farà a través de vals virtuals de 10 serveis (aquests vals es podran utilitzar al llarg del curs

escolar 2021/2022), aquests vals s'adquiriran a través de l'aplicació AMPASOFT a partir de l'1

d'octubre de 2021 (a la qual tindran accés totes les famílies que hagin enviat la inscripció com a

membre de l'escola, sol·licitada a través de Dinantia per l'AFA)

VALS per al CURS ESCOLAR ACOLLIDA ESPORÀDICA 2021/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

del dia que fareu servir l’acollida, amb un mínim de 24 hores d'antelació, per tal de preveure els

monitors necessaris. (Si per a qualsevol imprevist necessiteu utilitzar aquest servei sense poder

sol·licitar-lo amb 24 hores d'antelació, podeu escriure a acollida.afa@escolalesaccies.cat exposant

el vostre cas, deixant el vostre nom i número de telèfon i ens posarem en contacte amb vosaltres

el més aviat possible per trobar una solució)

* Si necessiteu utilitzar aquest servei el setembre de 2021 (del 13 a 30), haureu de
comunicar-ho mitjançant el següent correu electrònic

acollida.afa@escolalesaccies.cat i pagar en efectiu al monitor present en el
lliurament o la recollida del menor.

(El preu serà de 4 € per als socis de l'AFA i de 6 € per als no socis)

Per a qualsevol dubte o pregunta podeu posar-se en contacte amb nosaltres a
través del correu electrònic: acollida.afa@escolalesaccies.cat
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