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INSCRIPCIÓ ALTA SERVEI D’ACOLLIDA 
CURS ESCOLAR 2022/2023 

 

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

durant el curs escolar 2022/2023        SÍ          NO 

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

 
 

 

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/es  

 

Si heu triat acollida d’1, 2, 3 o 4 tardes, indiqueu amb una x els dies de la setmana que necessiteu: 

 
 
 

Servei d’acollida esporàdic 

• Es podrà pagar a través de l’Ampasoft indicant el dia que es farà ús del servei o directament a les monitores en 
efectiu (amb l’import exacte) a l’hora de deixar o recollir el nen/a.  

• Val físic (en paper) de 10 serveis:  
o Aquests vals es podran fer servir durant tot el curs escolar (2022/2023).  
o Són vàlids per a la unitat familiar.  
o Es podran comprar a les monitores que estaran a la porta, pagant-los en efectiu amb l’import exacte. 

• S’haurà d’avisar sempre a través de correu electrònic (acollida.afa@escolalesacacies.cat) del dia exacte que es 
farà ús del servei esporàdic, a no ser que es tracti d’un imprevist i no sigui possible. 
 
 

Serveis 3 i 4 (Matins 12 dies al mes) 
• Aquestes dues opcions consisteixen en 12 dies de servei que podreu repartir com necessiteu durant el mes.  

Un cop s’hagin fet servir els 12 dies, si se’n necessita algun més, es pagarà com a dia esporàdic.   

 

ELECCIÓ 
 

OPCIÓ 
 

DIES 
 

HORARI 
QUOTA MENSUAL PER A... 

SOCIS AFA NO SOCIS AFA 
 1 Matins - Mes sencer De 8:00 a 9:00h 31€ 41€ 

 2 Matins - Mes sencer De 8:30 a 9:00h 17€ 27€ 
 3 Matins - 12 dies al mes De 8:00 a 9:00h 20€ 30€ 
 4 Matins - 12 dies al mes De 8:30 a 9:00h 11€ 21€ 

 5 Tardes - Mes sencer De 16:30 a 17:45h 33€ 43€ 
 6 1 tarda a la setmana - Mes sencer De 16:30 a 17:45h 11€ 21€ 

 7 2 tardes a la setmana - Mes sencer De 16:30 a 17:45h 17€ 27€ 
 8 3 tardes a la setmana - Mes sencer De 16:30 a 17:45h 22€ 32€ 
 9 4 tardes a la setmana - Mes sencer De 16:30 a 17:45h 28€ 38€ 

 10 Servei esporàdic de matí o tarda 3€ 5€ 
Val físic (en paper) de 10 serveis esporàdics de matí o tarda 25€ 45€ 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  
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IMPORTANT 

• Les altes al servei d’acollida es podran fer en qualsevol moment del curs escolar, sempre amb 48 hores 
d’antelació i tenint en compte que s’haurà de pagar el mes sencer en què es faci l’alta, independentment 
del dia que sigui del mes. 

• Les baixes al servei d’acollida s’hauran de fer abans del dia 25 del mes, per tal que no es cobri el mes 
següent. 

• Us informem que si el banc ens torna algun rebut, la comissió que se’n deriva anirà a càrrec vostre.  
 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA SEPA 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entita t del deutor per carregar en el seu compte, i (B) l'entitat per a efectuar 
càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte 

subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus 
drets en la seva entitat financera. 
 

 

Per als pagaments s'enviaran rebuts al banc de forma mensual. 
   

Nom del/s deutor/s (titular/s del compte a càrrec):                                                         NIF: 
 

 
 

Adreça del deutor: 
 

 

Codi postal:           Localitat:                                                               Província:                              País: 

 

 

Telèfon de contacte: 

 

SWIFT BIC:  

 

Número de compte- IBAN 

      

      Data: 

      Signatura del deutor: 
 

Nom del nen/a inscrit/a:  Servei d’acollida seleccionat: 
  

Nom del nen/a inscrit/a:  Servei d’acollida seleccionat :  

  

Nom del nen/a inscrit/a:  Servei d’acollida seleccionat : 

  

           

                        

Referència de l’ordre de domiciliació: ACOLLIDA AFA ESCOLA LES ACÀCIES   NIF creditor: G-58-036.732  Nom creditor: AFA ESCOLA LES ACÀCIES                                          

Direcció del creditor: C/ Pujades 250-272          Codi postal: 08005           Localitat: Barcelona              Província: Barcelona                  País: España 
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