
SERVEI D'ACOLLIDA 2019-2020

INFORMACIÓ
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.
Treballem la manera d'unificar la part pedagògica amb els espais i estudiem 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 aporteu propostes. 

FUNCIONAMENT
· Acollida mati
Els nens i nenes arriben acompanyats fins l'espai acollida entre 7.30h i 8.45h
A les 8.45h 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 d'infantil i de cicle inferior, la resta d'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 per fer ús de l'acollida durant
tot el curs.
Lliurar presencialment, mati (9h) o tarda (de 16.30-18h) a l'espai acollida o via mail a 
tempsteu@gmail.com (document escanejat un cop signat) en qualsevol moment durant 
el curs.
Esporàdics: avisar mínim amb un dia d'antelació per fer ús de l'acollida.

· Com donar-se de baixa
Enviant un mail a tempsteu@gmail.com, indicant nom i cognom.
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· 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 en efectiu els abonaments de 10 hores o el 
preu esporàdic.
Els fixes sense domiciliació bancària pagaran en metàl·lic al finalitzar el mes.

· Acollida durant la jornada intensiva
Preu de 15.30 a 16.30h: 1,50€/dia. 5€/5dies
Habituals de l'acollida
Enviar un mail a tempsteu@gmail.com informant de quins dies fareu ús del servei. 
La quota de fix no inclou el servei de jornada intensiva de 15 a 16.30h.

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.

· Acollida per reunions a l'escola (no individuals amb el/la mestre)
Comunicar a Temps Teu via mail (tempsteu@gmail.com) amb mínim un dia d'antelació si fareu
ús de l'acollida.
Preu amb comunicació prèvia: 1,50€ tota la durada de la reunió.
Preu sense comunicació prèvia: preu habitual acollida. 

· 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 amb comunicació prèvia: 1,50€ tota la durada de la reunió.
Preu sense comunicació prèvia: preu habitual acollida.

· Acollida mati pels infant de SEP i radio
El preu de l'acollida serà fins les 8.30h pels esporàdics amb previ avis per escrit de les famílies.
Sense avis previ per escrit es comptarà l'acollida fins les 9h.

PREUS
Franja horària mensual Preu mensual Nom de la tarifa PREU ESPORÀDIC

6,5-11 h/mes 25€ Tram 1 Amb talonari 25€/10 hores
11,5-22h/mes 40€ Tram 2 Sense talonari 3€/hora
22,5-33h/mes 55€ Tram 3
+ 33,5h/mes 65€ Tram 4 Canvi de tarifa es notificarà abans del 25 de cada mes

Qualsevol horari superior a l'indicat es cobrarà com a preu esporàdic Dte. 5% per 2n germà. Dte. 10% per família nombrosa
0,5-6h/mes Preu esporàdic Preu no soci AMPA: 5€/0,5h; 10€/1h
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