
 

 

 
  

● Servei de MATI  de 8 a 9. Espais Menjador 1 i 2. 
● Servei de TARDA   de 16 a 17. Espais Menjador 1 i 2. 

Monitora matí : Cèlia Vidal (grup petits) 

Monitora matí:  Anna Núñez  (grup grans) 

Monitora tarda:  Montse Berrocal (grup petits) 

Monitora tarda: Sole Nadal (grup grans) 

 

PREUS: 

➔ Eventual:  3€ (s’haurà de portar els diners justos i en efectiu dins d’un 
sobre tancat) i a  l’endemà al nen/a se li donarà el rebut. 

➔ Fixe 5 dies: 31€ 
➔ Fixe discontinu (3 o 4 dies): 28€ 
➔ Fixe discontinu (1 o 2 dies): 25€ 
➔ A partir del segon germà s’aplicarà un 10% de descompte. 

Preus setembre 2020 i juny 2021: 

➔ Eventual:  3€ (s’haurà de portar els diners justos i en efectiu dins d’un 
sobre tancat) i a  l’endemà al nen/a se li donarà el rebut. 

➔ Fixe 5 dies: 19€ 
➔ Fixe discontinu (3 o 4 dies): 16€ 
➔ Fixe discontinu (1 o 2 dies): 13€ 
➔ A partir del segon germà s’aplicarà un 10% de descompte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pagament es realitzarà durant la primera setmana de cada mes fent un             
ingrés al nº de compte ES91 2100 0197 70 0200208209, posant el nom del              
nen/a i concepte acollida. 

Es podrà fer el pagament en efectiu el primer dimarts de cada mes de 9:10 a                
les 10:00 i 14:40 a 15:00, al despatx d’AFA accedint per la porta exterior              
(pàrquing de bicicletes) i portant el document de declaració de          
responsabilitat i seguint el protocol COVID de l’escola. 

✔ Per consultes : extraescolarsmassanet@gmail.com 

Seguint els protocols pel COVID, aquest curs hi haurà un desdoblament de les             
acollides tant al matí com a la tarda. Per aquest motiu el preu del servei s’ha                
hagut d’augmentar ja que s’han contractat més monitores. Un grup de P3 a             
P5 i un altre grup de 1r a 6è (respectant els grups estables). 

Durant el servei d’acollida matinal i de tarda no es pot menjar ni beure. 

Al matí només hi haurà opció a fer dues entrades una a les 8:00h (amb la                
monitora) i una altra a les 8:30h (amb la conserge). A la tarda només hi haurà                
una sortida a les 17:00h. Els pares o responsables dels alumnes no podran             
entrar a l’escola les entrades i sortides es faran a la porta d’entrada mantenint              
una certa distància. 

Els nens/es hauran de portar obligatòriament la mascareta posada durant tot           
el servei. Se’ls prendrà la temperatura i se’ls posarà gel hidroalcohòlic abans            
d’entrar a l’aula. Demanem que els pares, mares o tutors legals s’esperin fins             
que s’hagi pres la temperatura, ja que en cas que hi hagi febre l’alumne no               
podrà quedar-se a l’escola. Un cop acabat el servei se’ls tornarà a posar gel              
hidroalcohòlic.  
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INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA CURS 
2020/2021 

 

Nom i cognom de l’alumne: 
__________________________________________________ 

Nom pare/mare/tutor: 
_______________________________________________________ 

Curs: ________________________ Tels: 
_________________________________________ 

 

Servei d’acollida matinal de 8:00h a 9:00h  

 

Servei d’acollida tarda de 16:00h a 17:00h 

 

Fixe 5 dies 

 Fixe discontinu (3 o 4 dies) 

 
 Fixe discontinu (1 o 2 dies) 
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