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Servei d’acollida matinal i de tardes

“Entenem els espais d’acollida com un servei per facilitar la conciliació de la logística familiar, 
permetent ampliar l’horari d’estada dels infants i joves a l’escola, i l’agafem com una oportunitat 

per oferir un espai relaxat per fer la transició entre casa i l’escola.”

Què fem?
Acollida de matí

Les necessitats de cada persona als matins són molt diverses, per això oferim activitats diverses per a 
poder acompanyar cadascú en l’entrada a l’escola. Qui necessiti esmorzar podrà fer-ho. 

Acollida de tarda

L’acollida de tarda és l’oportunitat per oferir una sortida de l’escola relaxada. L’espai serà totalment lliure, 
on infants i joves podran avançar els deures, berenar, jugar, dibuixar, etc. segons el que més els vingui de 
gust. 

Us recordem que a les acollides només es pot portar menjar saludable, que no sigui processat, ni amb 
sucres afegits, conservants ni edulcorants. 

Mesures sanitàries
L’acollida es realitzarà en aules que garanteixin una superfície de 2,5m² per persona participant, d’acord 
amb la normativa. De la mateixa manera, tots els espais seran degudament desinfectats abans i després 
del seu ús.

Les persones acompanyants dels infants i joves no podran entrar a l’escola. Les participants hauran de 
dur mascareta en tot moment.
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Funcionament
• El servei d’acollida de matins s’ofereix des de les 7.30h fins les 9h i el de tardes des de les 16.30h fins 

les 18.45h.

• Cada infant o jove ha de dur un estoig amb llapis, goma d’esborrar, colors i tisores per tal de poder 
fer les activitats plàstiques o els deures escolars.

• Als matins la porta s’obrirà de forma ininterrompuda cada cop que una família truqui al timbre.

• A la tarda la porta s’obrirà cada 30 minuts amb el següent horari:

17.15h
17.45h

18.15h
18.45h

Tarifes
Servei d’acollides matinal (mensual)

De 7.30h a 9h ......................................................................................................................................................40€

De 8h a 9h ............................................................................................................................................................30€

Servei d’acollides de tardes (mensual)

De 16.30 a 18.45h ...............................................................................................................................................50€

Tiquets

Tiquet 10h ............................................................................................................................................................20€

Tiquet esporàdic  .................................................................................................................. 4€ (5€ no sòcies AFA)

• Els preus de la tarifa són per famílies sòcies de l’AFA; aquelles famílies que no siguin sòcies hauran d’abonar 10€ mensuals extres.

• D’octubre a maig es pagarà la mateixa quantitat mensual, ja que són preus proratejats. Els imports de les quotes de setembre i juny 

seran proporcionals als dies lectius.

• Les tarifes mensuals permeten l’accés al servei d’acollida tots els dies del mes. Cap infant pot fer ús del servei sense estar inscrit a 

les quotes mensuals o presentar un tiquet.

• Tots els infants que facin ús del servei hauran d’omplir la fitxa d’inscripció, siguin habituals o esporàdics.

• Les altes o baixes del servei s’han de comunicar com a mínim una setmana abans de l’inici del mes següent.


