Hola famílies,
L’Associació de mares i pares d’alumnes del CEIP Font d’en Fargas i l’associació Dinàmic, us fem arribar la informació i
butlleta d’inscripció del servei d’acollida per al curs 2016-2017.
Podreu fer us d’aquest servei des del primer dia d’escola i fins al darrer dia lectiu del curs, en horari de 7,30h a 9,00h
als matins i de 16,30h a 18,00h a les tardes, en les diferents modalitats horàries proposades.
Si voleu fer us del servei, tant en el format de fix com d’esporàdic, heu de complimentar el full d’inscripció amb les
dades que es demanen i deixar-lo a la bústia de l’AMPA o entregar-lo a la Cristina Soler, coordinadora del servei. Cada
final de mes us girarem el rebut corresponent al número de compte que ens faciliteu.

-

IMPORTANT:
Si feu servir l’acollida a la tarda de manera esporàdica, haureu de comunicar-ho al matí a l’escola o a les monitores del
servei.
És important que sigueu puntuals a l’hora de recollida dels vostres infants.

Preus del servei d’acollida:
OPCIÓ

SETEMBRE

SAM 1 (servei acollida matinal de 7:30 a 9:00)
SAM 2 (servei acollida matinal de 8:00 a 9:00)
SAT 1 (servei acollida de tarda de 16:30 a 17:00)
SAT 2 (servei acollida de tarda de 16:30 a 17:30)
SAT 3 (servei acollida de tarda de 16:30 a 18:00)

24,49
19,06
13,45
19,06
24,49

Talonari 10 tiquets d'una hora
Talonari 10 tiquets d'una hora i mitja

35,40 €
59,00 €

35,40 €
59,00 €

3,00 €
4,50 €
7,00 €

3,00 €
4,50 €
7,00 €

Tiquet esporàdic de mitja hora (*)
Tiquet esporàdic d'una hora
Tiquet esporàdic d'una hora i mitja

€
€
€
€
€

D'OCTUBRE A JUNY
(PREU MENSUAL)
48,97 €
38,11 €
26,90 €
38,11 €
48,97 €

(*) aquest tiquet d’esporàdic només el podreu fer servir en els següents horaris:
- de 7:30 a 8:00 per als usuaris de la modalitat fix de SAM 2.
- de 16,30 a 17:00
- de 17,30 a 18:00 si alguna família necessita allargar després d’una extraescolar.

Telèfons de contacte: AMPA (Maribel): 606146293, Dinàmic: 933573519, 670858116; info@viudinamic.org

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Servei d’acollida Escola Font d’en Fargas. Curs 2016-2017
Autoritzo a l’alumne/a o alumnes .......................................................................................
del/s curs/os ..................................... per fer ús del servei d’acollida en el següent format:
Esporàdic

Fix

SAM 1

SAM 2

SAT 1

SAT 2

SAT 3

Em comprometo a satisfer els rebuts que em seran presentats com a pagament.
NOM DEL PARE / MARE / TUTOR .........................................................................................
DNI ................................., ADREÇA ...................................................................................
TELÈFONS DE CONTACTE .................................................. , ..................................................
E-MAIL ..........................................................................................................
Dades bancàries:
CODI IBAN
Signatura:

a Barcelona,

de

de 201

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides en
aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers titularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC amb l’objectiu de complir les
finalitats pròpies del servei.

