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Sam i sam
Benvolgudes famílies,

Data d’inici: 12 de setembre de 2013
Per tal de poder conciliar la vida laboral i familiar, l’AMPA de l’escola, posa a
disposició de les famílies, un servei educatiu on els nens/es i nenes es
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trobaran acollits i feliços.
A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació
practica i necessària el servei d’acollida.
Durant el curs escolar 2013-2014, la gestió d’aquest servei la portarà a terme
Serveis d’esplai, que es l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai que es
dedica a la gestió d’activitats educatives i de lleure.
Entenem que aquest horari és un moment molt important del dia per que el
nen/a entren en contacte amb l’escola. Cal que sigui un moment càlid, que
predisposi a l’infant a sentir-se be la resta del dia.
L’acollida del infants a primera hora del matí constitueix un temps clau per
rebre les consignes de les famílies i que, la confiança que han dipositat en
l’escola, es renovi cada dia.
L’acollida dels infants a la tarda reforçarà les ganes de l’infant de tornar
l’endemà a l’escola.
Serveis d’esplai, girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte
facilitat entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. El mes de setembre es girarà
entre el 25 i el 28 d’aquest mes.
Els nens/es esporàdics podran comprar el tiquet al/la monitor/a del servei,
diàriament, de 7.30 a 9.00h i de 16.30 a 17.00h
A continuació us detallem els horaris i quotes del servei:

Usuari fixe:

Set/juny

Octubre a maig

Acollida matí (SAM): de 7.30 a 9.00h

28 €

40 €

Acollida mati (SAM): de 8.00 a 9.00h

26 €

34 €

Acollida tarda (SAT): de 16.30 a 17.00h

12 €

15 €

Usuari esporàdic:
Acollida matí (SAM): de 7.30 a 9.00h

4€

4€

Acollida matí (SAM): de 8.00 a 9.00h

3,50 €

3,50 €

Acollida tarda (SAT): de 16.30 a 17.00h

2€

2€

