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Respecte horaris i inscripció:  

- Hi haurà dos modalitats a l’hora de fer ús del servei d’acollida de l’escola: usuari fix o 

esporàdic. Tant en la modalitat de fix com d’esporàdic existeixen diverses opcions a escollir, 

segons les necessitats de cada família. Les opcions horàries són: 

 

Els serveis esporàdics de 30’ només estan previstos per als horaris de7:30 a 8:00 h, de 16:30 h 

a 17:00 h i de 17:30 h a 18:00 h. 

Els preus del servei es troben publicats a la WEB de l’escola.  

- L’usuari fix farà una inscripció inicial al servei i especificarà quina serà la combinació horària 

setmanal en que farà ús del servei. Aquesta proposta es podrà variar mensualment avisant 

com a màxim el darrer dia de cada més al mail info@viudinamic.org. 

- L’usuari esporàdic haurà de fer també la inscripció el primer dia que faci ús del servei perquè 

puguem disposar de les dades necessàries per al bon desenvolupament del mateix, així com 

per poder realitzar els cobraments i evitar d’aquesta manera comissions bancàries quan les 

famílies fan transferència.  

- L’usuari esporàdic haurà d’especificar a la coordinadora del servei d’acollida (Cristina Soler) si 

vol només un tiquet per aquell dia o si vol un talonari de 10.  

- L’usuari fix que vulgui fer ús esporàdic d’una altra franja horària també haurà de comunicar-

ho a la coordinadora i especificar si vol tiquet o talonari. Durant el transcurs del més no es 

podran fer variacions en els dies que ja s’havia inscrit l’infant.  

Respecte als cobraments:  

- El cobrament de l’activitat es farà a més vençut, entre l’1 i el 7 de cada més. En tots els casos 

es farà cobrament des de l’Associació Dinàmic, ja siguin usuaris fixos o esporàdics (tiquets o 

talonaris).   

- En cas que el rebut ens vingui retornat, s’haurà de fer una transferència al número de compte 

de dinàmic per l’import retornat més una comissió de 2,5 € sempre abans de finalitzar el mes 

en curs.  

SERVEI HORARI

SAM 1 7:30  a  9:00

SAM 2 8:00 a 9:00

SAT1 16:30 a 17:00

SAT2 16:30 a 17:30

SAT3 16:30 a 18:00

MATÍ

TARDA

SERVEI 

D'ACOLLIDA 



- En cas que per algun motiu no es faci ús del servei d’acollida tots els dies de la setmana o del 

mes, l’import del servei serà el menor d’entre considerar el preu del mes i el preu per serveis 

esporàdics. 

Respecte a la relació amb les famílies:  

- Per tractar qualsevol tema relacionat amb el servei, podeu contactar directament amb 

Dinàmic en horari d’oficina (933573519) o a través del correu electrònic info@viudinamic.org 

També podeu contactar amb l’AMPA de l’escola a través del correu electrònic 

acollidafontfargas@gmail.com o el telèfon 606146293 (Maribel).  

Respecte als infants:  

- Esmorzars i berenars: d’acord amb la guia de l’escola (normes del centre): eviteu al màxim 

productes de pastisseria del tipus bollycao. No poden portar llaminadures (“xuxes”).  

- Si en cas de necessitat l’alumne ha de portar telèfon mòbil haurà d’estar desconnectat i 

guardat a la motxilla durant l’horari escolar.  

Respecte a la puntualitat:  

- És molt important que respecteu l’horari de l’opció de l’acollida que hagueu seleccionat.   

- Els infants de SAM 2 no podran entrar a l’escola abans de les 8:00. En cas de fer-ho hauran de 

pagar el tiquet esporàdic de ½ hora.  

- Es molt important també la puntualitat a l’hora de recollida dels vostres infants en les 

diferents opcions del SAT. En cas de venir més tard a la recollida, implicarà també haver de 

pagar un tiquet d’esporàdic que anirà en funció del temps utilitzat.  

- Un cop recolliu el vostre fill o filla del servei d’acollida a la tarda, no podreu quedar-vos a 

l’escola per cap motiu més que per poder fer alguna consulta al/la monitor/a del servei.  

  


