
 

 

                  ACOLLIDA MATINAL 2015-16   
 
L’ acollida matinal es farà a la sala polivalent d’educació infantil. 
L’entrada es farà per la porta d’educació infantil del C/Cerdanya. 
Els horaris per entrar els/les nens/es seran:  de 8:00h a 8:15h 
                                                                   de 8:30h a 8:45h 
Les monitores són la Montse Farrés i la Júlia Pinyot. 
L’hora de l’acollida matinal és lliure però amb recursos perquè els nens estiguin bé. 
Els més grans poden aprofitar per repassar, fer deures o jugar. Els petits jugar, 
pintar dibuixos, papiroflèxia, escoltar contes... 
 
El preu de l’acollida matinal fixa durant tot el mes és de 27,00€ mensuals 
(independentment de l’ús que se’n faci) és necessari estar inscrit amb la butlleta 
que adjuntem. 
El pagament serà amb domiciliació bancària. 
Per donar-se de baixa del servei s’haurà de firmar la baixa o bé informar per escrit 
abans del dia 25 del mes anterior. 
 
El preu de l’acollida matinal esporàdica és de 3,00€ diaris. 
(independentment de l’ús que se’n faci)  s’hi pot anar quan convingui sense 
necessitat d’avisar 
El pagament serà amb el  justificant d’ingrés al nº de c.c. de l ‘AMPA o en efectiu al 
despatx de l’AMPA de l’ import del  numero de tiquets que es vulguin comprar. 
Sigui quina sigui la forma de pagament els tiquets s’hauran de recollir al 
despatx de l’AMPA en horari d’atenció (dilluns a dijous de 15:00h a 18:00h) 
 
No es podrà acumular més de 3 tiquets pendents. 
 
Esta absolutament prohibit entrar a l’escola/patí durant l’hora d’acollida 
matinal sino es fa ús del servei. 
 
Per fer ús del servei s’ha de ser soci de l’AMPA.  
 
Nº c.c. AMPA Riu d’Or 
ES91 0081 0481 2900 0108 5912 
Concepte: ACOLLIDA+NOM del NEN/A 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

            INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL 2015-16   
 
Nom i Cognoms de l’alumne/a __________________________________________ 
Curs ________   CLASSE (A/B) _________ 
   
Jo__________________________________________ amb DNI ______________ 
titular del compte autoritzo el cobrament del rebut que l’AMPA de l’Escola Riu d’Or, 
en concepte de pagament de l’acollida matinal, al compte (IBAN) especificat:  
 

 
 
                                                            Santpedor,______ de ___________ 2015 
                                                                                       Signatura 

IBAN ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
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