
 
 

  
 
 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Us informen que l’horari d’acollida d’aquest curs 2021-2022 serà de 7:00 a 

9:00 del matí i de 16:30 a 18:30 de la tarda. Aquest servei d’acollida estarà 

disponible des del primer dia d’escola. 

 

 

El monitor/a recollirà als nens i nenes per la porta 

metàl·lica situada al costat del gimnàs (per on 

entren els nens de cicle superior).  
 

 

 

PREUS SEGONS HORARI D’ACOLLIDA: 
 

SOCIS AMPA Preu DIARI + 2n germà Preu MENSUAL + 2n germà 

7:00 – 9:00h 6€ 3€ 50€ 30€ 

8:00 – 9:00h 3,5€ 2,5€ 30€ 20€ 

16:30 – 18:30h - - 30€ 20€ 

16:30 – 17:30h - - 25€ 15€ 
 

NO SOCIS Preu DIARI Preu MENSUAL 

7:00 – 9:00h 8€ 55€ 

8:00 – 9:00h 4€ 35€ 

16:30 – 18:30h - 50€ 

16:30 – 17:30h - 40€ 
 

Servei MENSUAL: Setembre i desembre només es pagarà la meitat. El 

pagament s’haurà d’efectuar abans del dia 5 de cada mes (excepte 

setembre, nadal i setmana Santa, on l’import s’haurà d’abonar el primer dia 

d’acollida).  

 

Servei DIARI: El pagament s’efectuarà en el moment de deixar els infants a 

l’acollida. 

 

Si hi ha un deute superior a 12 euros, la monitora no acollirà als infants. 

Per al bon funcionament del servei, preguem que el primer dia que en feu ús 

li doneu el formulari d’inscripció omplert a la monitora.  

 

Per qualsevol dubte o consulta estem a la vostra disposició als telèfons:  

Estrella – 672.99.44.36 i Rosa – 635.36.33.05  



FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ACOLLIDA  
 

NOM DE L’INFANT:   

COGNOMS:  

DATA DE NEIXEMENT:   

CURS QUE REALITZARÀ L’INFANT (marca amb una X) 

 
P3  PRIMER  QUART  

P4  SEGÓN  CINQUÈ  

P5  TERCER  SISÈ  

SOCI AMPA: 
SÍ  

 
NO  

ACOLLIDA MATÍ:  

ACOLLIDA TARDA:  

 

 

PROTOCOL COVID  

 

- Tant en l’acollida matinal com a la tarda és recomanable que el període 

d'acollida es faci en un espai exterior, sempre que sigui possible.  

- Quan es faci a l'interior, els centres han d'habilitar un espai ben ventilat i 

que permeti mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.  

- Abans d'entrar al centre, l’infant s'ha de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d'1,5 

metres amb la resta de persones que estiguin a l'espai d'acollida.  

- Quan finalitzi el període d'acollida, cal acompanyar els infants a la seva 

aula de referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer 

de primària han de portar les mascaretes posades.  

- Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats 

extraescolars, ja que en alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per 

tant, durant aquests espais d'acollida, cal garantir les mesures sanitàries 

de ventilació, distància i mascareta, sempre que el nombre d'alumnat 

participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, 

assimilant el grup al de l'horari lectiu.  

- Les acollides matinals, de migdia i tarda es poden iniciar el mateix dia que 

comença el curs escolar.  

 

FUNCIONAMENT  

 

L’Adult que porta l’infant a l’acollida l’acompanyarà a la porta exterior del 

centre i no podrà accedir al recinte escolar. Allà trobarà una persona de 

coordinació que l’atendrà en aquell moment s’inicia el protocol establert de 

seguretat i si l’infant compleix tots els paràmetres podrà accedir l’interior de 

l’escola.  



 

En el moment actual les mascaretes són obligatòries pels infants a partir de 6 

anys, sempre que no existeixi una contraindicació al seu ús.  

Control de símptomes: En cas de l’acollida del matí quan arribin els infants li 

prendrem la temperatura. En el cas que aquesta sigui igual o superior a 37’6 

l’infant no podrà entrar a l’escola i haurà de marxa amb la persona 

responsable de la família, en el cas d’acollida de tarda el control de 

temperatura al durà a terme l’escola amb els mateixos criteris. Al 

monitoratge d’acollida pot fer control de temperatura si estima necessari. 

 

IMPORTANT: Els infants que arribin a les 7’00 podran esmorzar a l’acollida. 


