
SERVEI D'ACOLLIDA 2017-2018

 

L'acollida és un espai que oferim a les famílies per tal de conciliar la vida laboral amb l'escola.
Entenem que és una estona on els nens i nenes necessiten d'un entorn familiar i acollidor on
puguin  portar  a  terme  un  joc  lliure  amb  propostes  pedagògiques  i  educatives  diverses
(creativitat, lectura, manualitats,  joc lliure). Les treballarem en grup o individualment. Aquest
any,  i durant el curs anterior,  hem treballat la manera  d'unificar la part pedagògica amb els
espais remodelant i estudiant la manera de fer un entorn acollidor  on els infants es puguin
sentir com a casa per passar una estona agradable amb els seus companys.
A més, volem que l'espai acollida es converteixi en un lloc obert per les famílies, amics i gent
del poble on puguem compartir moments tots junts. Ho fem amb diverses propostes de tallers
alguns divendres per la tarda. Estem oberts a que porteu propostes. 

HORARI *PREU soci PREU no soci

MATI/TARDA
8.30-9.00/16.30-17.00 1,25€ 2,00€
8.00-9.00/16.30-17.30 2,50€ 4,00€
7.30-9.00/16.30-18.00 3,75€ 6,00€

FIX MATI O TARDA 7.30-9.00/16.30-18.00 20% dte. a partir de 60€/infant
+ 2n germà 5% descompte -

* PREU família nombrosa amb documentació acreditativa 10% descompte

Per formalitzar la inscripció al servei d'acollida s'haurà de complimentar el formulari de
inscripció i retornar-lo a l'espai d'acollida de l'escola (espai de menjador).

OPCIONS PER LLIURAR LA INSCRIPCIÓ
Espai acollida. Matí (7.30-9.00h) tarda (16.30-18h)
Per Mail a tempsteu@gmail.com

Dades de contacte
Telèfon 667628660 
Mail tempsteu@gmail.com
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FUNCIONAMENT DIARI I NORMATIVA ACOLLIDA

· Acollida mati
Els nens i nenes arriben acompanyats fins l'espai acollida entre 7.30h i 8.45h
A les 8.50h es tanca la porta de l'acollida 
Els nens que arriben de 7.30 fins les 8.15h poden portar el seu esmorzar de casa

· Acollida tarda
Les monitores de l'acollida recullen els nens i nenes de infantil i de cicle inferior, la resta de 
infants aniran sols fins l'acollida
De 16.30 fins 17h fem el berenar que cada nen i nena ha portat de casa seva

· Com donar-se d'alta
Omplint formulari de inscripció i entregant-lo a Temps Teu. 
Presencialment, mati (9h) o tarda (de 16.30-18h a l'espai acollida
Via mail a tempsteu@gmail.com (document escanejat un cop signat)

· Quant donar-se d'alta
En qualsevol moment durant el curs

· Com donar-se de baixa
Informar de una baixa enviant un mail a tempsteu@gmail.com

· Esporàdics 
Omplir formulari només la primera vegada per fer ús de l'acollida 
Avisar amb mínim un dia d'antelació per fer ús esporàdic de l'acollida

· Pagaments
Domiciliacions 
A final de mes fem el recompte del temps real del ús de l'acollida que ha fet cada infant 
Passem els rebuts a mes vençut entre el 1 i el 5 del mes següent 
Els rebuts retornats s'incrementarà en concepte de les despeses bancàries i els tràmits 
adients.  

Efectiu
Els esporàdics pagaran en el mateix moment 
Els fixes sense domiciliació bancària pagaran en metàl·lic al finalitzar el mes

Fixes matins i/o tardes 
Per una quota superior a 60€/infant descompte del 20% + 2n germà 5% descompte
Per família nombrosa amb document acreditatiu 10% descompte

· Acollida durant la jornada intensiva
Habituals de l'acollida
Enviar un mail a tempsteu@gmail.com informant de quins dies fareu ús del servei 
No habituals de l'acollida
Signar el formulari d'acollida jornada intensiva indicant dies que fareu ús del servei i retornar a
Temps  Teu  presencialment,  a  l'espai  acollida  (mati  9h  o  tarda  16,30-18h),  o  per  mail  a
tempsteu@gmail.com
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· Acollida per reunions a l'escola
Comunicar a Temps Teu via mail (tempsteu@gmail.com) amb mínim un dia d'antelació si fareu
ús de l'acollida
Preu pels que han comunicat fer ús de l'acollida: 1,25€ tota la durada de la reunió
Preu pels que no notifiquen fer ús de l'acollida: preu habitual acollida (1,25€ cada franja de mitja
hora)
Pels no habituals de l'acollida: Els familiars portaran els seus fills/es a l'espai acollida amb el
berenar

· Acollida els dies de xarrades organitzades per l'AMPA i l'escola
Comunicar a Temps Teu via mail (tempsteu@gmail.com) amb mínim un dia d'antelació si fareu
ús de l'acollida
Preu pels que han comunicat fer ús de l'acollida: 1,50€ tota la durada de la xarrada
Preu pels que no notifiquen fer ús de l'acollida: preu habitual acollida (1,25€ cada franja de mitja
hora)

· Acollida mati pels infant de SEP i radio
El preu de l'acollida serà fins les 8.30h només amb previ avis per escrit de les famílies.
Sense avis previ per escrit es comptarà l'acollida fins les 9h
Disposeu de un formulari per omplir
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FORMULARI INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom i cognom nen/a Població
Escola Curs
Mail (indica en majúscula) Telèfon

Som socis de l'AMPA No som socis de l'AMPA
Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) així com les dades bancàries  es sol·licita per tal de poder fer les
gestions pertinents a les altes dels nens i nenes inscrits a l'acollida de l'escola Ramon Macip Dolors Granés, complint les condicions
de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Així mateix, garantim la confidencialitat en el tractament
de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que
garanteixen la seguretat d'aquestes dades. (Llei 15/99, LOPD)

INDICA HORARI  I FREQÜÈNCIA
HORARI I PREU* MATÍ Dll Dm Dx Dj Dv HORARI I PREU* TARDA Dll Dm Dx Dj Dv

8.30-9.00 (1,25€/2€NS) 16.30-17.00 (1,25€/2€NS)
8.00-9.00 (2,50€/4€NS) 16.30-17.30 (2,50€/4€NS)
7.30-9.00 (3,75€/6€NS) 16.30-18.00 (3,75€/6€NS)

NS: Preu No Soci AMPA
*Preu mensual mati i/o tarda, a partir de 60€/infant fem un 20% dte. + 2n germà 5% descompte
*Famílies nombrosa amb documentació acreditativa 10% dte

AUTORITZACIONS
En/na...........................................................................................................................................................
amb NIF/NIE/Passaport ............................................................................................................................., 
com a pare/mare/tutor de l'alumne .........................................................................................................,

AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al servei d'acollida en l'horari que s'indica                              SI      NO     
CERTIFICO que les dades facilitades en aquest formulari són correctes                                             SI      NO 
AUTORITZO a  que s'adoptin  les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència,
sempre a l'empara de la pertinent prescripció facultativa.                                                             SI     NO 
AUTORITZO a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats promogudes i
gestionades per Temps Teu mitjançant l'AMPA de l'escola Ramon Macip Dolors Granés publicades a les pàgines Web's
i en el centre. Mai es farà un mal ús de les imatges ni es donar dades personals dels infants.           SI      NO

Signatura  .........................................
A Cardedeu, dia........... de ................... any 2017-18  

DADES BANCARIS
Mandat de domiciliació de dèbit directe SEPA 

NOM DEL TITULAR CTE. NIF/NIE/Passaport TITULAR CTE.

Codi IBAN Entitat Oficina D.C. Número de compte

E S
Les famílies que feu els pagament per domiciliació bancaria es molt important que sapigueu que en cas de
retorn de rebut, l'import s'incrementarà en concepte de les despeses bancàries i els tràmits adients. 

Autoritzo a Temps Teu (Laura Tovo) a passar els rebuts domiciliats corresponent a l'activitat de
l'acollida a l'escola Dolors Granés.

Signatura de deutor: ______________________________

A Cardedeu, a dia _______ de ________ de 2017-18
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AUTORITZACIÓ PER SORTIR SOL/A DE L'ESCOLA EN TEMPS D'ACOLLIDA

En/na  __________________________ amb DNI/NIE/passaport  _____________________
com  a  pare/mare/tutor  legal  de  l'alumne/a  __________________________  del
curs__________(3r, 4t, 5e o 6e) de primaria 

AUTORITZO 
Que el meu fill/a surti sol/a del centre, durant el present curs 2017-18 un cop acabada
l'acollida els dies _________________________ de la setmana, a les _______hores, donat
que no vindrem normalment a buscar-lo/la,  exhibint  de qualsevol  responsabilitat  als
monitors de l'acollida.

_________________________
     (signatura mare/pare/tutor legal)

A Cardedeu dia _____ de/d' _______________ de 2017-18

· En cas que es canvii de parer durant el curs s'haurà de notificar a Temps Teu per escrit
· Només esta permès la sortida del centre en horari de lleure sols/es una vegada finalitzada l'activitat o acollida als 
alumnes a partir de tercer d'educació primària.
· Pels alumnes que marxin amb un germà/na gran, caldrà que el pare/mare/tutor legal ho autoritzi per escrit amb un
model específic d'autorització que disposa Temps Teu.
· Quant un/a alumne/a hagi de sortir abans de l'hora establerta caldrà que el pare/mare/tutor legal passi a recollir-
lo o autoritzi per escrit a alguna persona a fer-ho
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AUTORITZACIÓ PER SORTIR AMB UN MENOR EN TEMPS D'ACOLLIDA

En/na  __________________________ amb DNI/NIE/passaport  _____________________
com  a  pare/mare/tutor  legal  de  l'alumne/a  __________________________  del
curs__________ 

AUTORITZO 
Que el meu fill/a surti sol/a del centre amb el seu germà/na___________________ del
curs________(3r, 4t, 5è o 6è), durant el present curs 2017-18 un cop acabada l'acollida els
dies _________________________  de  la  setmana,  a  les  _______hores,  donat  que  no
vindrem normalment a buscar-los/les, exhibint de qualsevol responsabilitat als monitors
de l'acollida.

_________________________
     (signatura mare/pare/tutor legal)

A Cardedeu dia _____ de/d' _______________ de 2017-18

· En cas que es canvii de parer durant el curs s´haurà de notificar a Temps Teu per escrit
· Només esta permès la sortida del centre en horari de lleure sols/es una vegada finalitzada l´activitat o acollida els 
alumnes a partir de tercer d'educació primària.
· Pels alumnes que marxin amb un germà/na gran, caldrà que el pare/mare/tutor legal ho autoritzi per escrit amb un
model específic d'autorització que disposa Temps Teu.
· Quant un/a alumne/a hagi de sortir abans de l'hora establerta caldrà que el pare/mare/tutor legal passi a recollir-
lo o autoritzi per escrit a alguna persona a fer-ho
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AVIS A L'ACOLLIDA MATINS

En/na  __________________________ amb DNI/NIE/passaport  _____________________
com  a  pare/mare/tutor  legal  de  l'alumne/a  __________________________  del
curs__________ de primària, faig constar que el meu/la meva fill/a farà ús de

Radio SEP
 
durant els dies ______________________ del mes __________________ i per tant, haurà
de marxar a les 8.30 del servei acollida. 

_________________________
     (signatura mare/pare/tutor legal)

A Cardedeu dia _____ de/d' _______________ de 2017-18
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INSCRIPCIÓ ACOLLIDA JORNADA INTENSIVA JUNY

DADES PERSONALS
Nom i cognom nen/a Curs
Població Telèfon
Mail (indica en majúscula) Telèfon

Som socis de l'AMPA No som socis de l'AMPA

INDICA SERVEI (X)

HORARI DL DM DX DJ DV PREU* X DIA PREU* SETMANA TOTAL SETMANA
15.30-16.30h 1,25€/dia 5€/setmana
15.30-16.30h 1,25€/dia 5€/setmana
15.30-16.30h 1,25€/dia 5€/setmana
TOTAL IMPORT
* No soci AMPA incrementa el doble del preu

Forma de pagament: en efectiu últim dia d'assistència  setmanalment 

En/na.......................................................................................................................................... amb
NIF/NIE/Passaport ..........................................................................................................................., 
com a pare/mare/tutor de l'alumne ................................................................................................,
AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al servei d'acollida en l'horari que se indica

Signatura_____________________________

Cardedeu, a _________ de ___________ de 2018 
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INSCRIPCIÓ ACOLLIDA JORNADA INTENSIVA DESEMBRE

DADES PERSONALS
Nom i cognom nen/a Curs
Població Telèfon

Som socis de l'AMPA No som socis de l'AMPA

INDICA SERVEI (X)
DATA 15.30-16.30h 15.30-17h 15.30-17.30h 15.30-18h

22 de desembre 2€ 3,25€ 4,50€ 5,75€
(X)

* No soci AMPA incrementa el doble del preu

En/na.......................................................................................................................................... amb
NIF/NIE/Passaport ..........................................................................................................................., 
com a pare/mare/tutor de l'alumne ................................................................................................,
AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al servei d'acollida en l'horari que se indica

Signatura_____________________________

Cardedeu, a _________ de ___________ de 2017
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