
 
 

                  ACOLLIDA MATINAL 2018-19   
 
L’ acollida matinal es farà al menjador de l’escola. 
L’entrada es farà per la porta del carrer Batedors.  
Els horaris per entrar els/les nens/es serà:  de 8:00h a 8:40h 
Les monitores són la Dolors i la Roser. 
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 28,50€ 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 sinó es fa ús del servei. D’entrar es cobrarà un dia d’acollida 
esporàdica. 
La porta d’entrada a l’escola SEMPRE s’ha de tancar: quan entreu i quan sortiu. 
SEMPRE!  Aquest curs no ha estat així i això implica inseguretat pels nens/es. Si es 
troba la porta oberta s’estarà incomplint una norma bàsica i la mesura que s’ha 
decidit amb l’equip directiu serà la cancel·lació del servei. Per tant, pel bé de 
tots/es tanqueu sempre la porta. 
 
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 2018-19   
 
Nom i Cognoms de l’alumne/a __________________________________________ 
Curs ________    
   
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 ___________ 2018 
                                                                                       Signatura 

IBAN ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
     


