
 
 
 

ACOLLIDA MATINAL 
 
 

AMPA CEIP 
LOLA ANGLADA                                 
 
 
 
 Benvolgudes famílies, 
 
Us volem donar a conèixer les condicions en les quals portarem a terme l´acollida matinal d´aquest curs 
2009-2010. 
 

- L´horari de l’Acollida és de 7:30 h a 9:00 h, moment en què els nens seran acompanyats  a 
les seves files. 
El servei d’acollida matinal comença i acaba el mateix dia que l’escola, aplicant-se per al seu 
funcionament el calendari escolar aprovat. 

 
- L’objectiu principal d’aquest servei és fer que els nens/es que per les necessitats dels         

seus pares han de venir més d’hora a l’escola, no se’ls faci gaire pesat i s’ho passin bé. 
 
- L’AMPA compra cada any la dotació de material didàctic per a les diferents activitats que es 

fan (manualitats, pintures, plastilina, jocs de taula).               
 
- Les monitores en seran dues, Coral i Maria, que tots els nens i nenes coneixen perquè també 

són monitores de menjador. 
 

- Esmorzar. És bona idea que els nens aprofitin aquestes primeres hores per esmorzar, el qual 
hauran de portar de casa. 

 
 

Preus servei d’acollida. No hem apujat els preus respecte al curs passat. 
 
 
      HORARI                    €/MES                     €/MES                    ESPORADIC        ESPORADIC 
                                    SOCI AMPA         PREU NO SOCI          SOCI AMPA      PREU NO SOCI 

    
   7:30 a 9:00 hores          30 €                     33 €                         4 €                    5 € 
   8:00 a 9:00 hores          24 €                     27 €                         2,50 €               3,50 € 
   8:30 a 9:00 hores          12 €                     15 €                         1,50 €                2,50 €  

                                                                                 
 
El pagament es farà del dia 1 a 5 de cada mes i s’ha de ingressar de l’1 al 5 de cada mes per 
CAIXER AUTOMÀTIC o SERVICAIXA al Codi d’Entitat 0143426 i concepte “ ACOLL+NOM 
DEL NEN+MES”. 
 

 
 

                Cal omplir el formulari d’inscripció. 
 
 



 
 
 
                                 INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL 
 
 

AMPA CEIP 
LOLA ANGLADA                                 
 
Nom de l’alumne/a:...................................................................................................... 
                          
Data de  naixement:...........................................................Curs:.................................. 
                          
Nom i cognoms del pare:............................................................................................... 
                         
Nom i cognoms de la mare:......................................................................................... 
                         
Telèfon de casa:.................................................Telèfon mòbil:..................................    
 

Observacions                               

                          
 
........................................................................................................................................................... 

 
 
 

REBUT PAGAMET 
ACOLLIDA MATINAL 

 
 

AMPA CEIP 
LOLA ANGLADA                                       
 
NOM DEL NEN/A:..........................................................................CURS:.................... 
                                                   
NOM DEL PARE/MARE:............................................................................................... 
 
IMPORT A PAGAR: ............................    MES: ...................... 
 
                                                 

      HORARI                    €/MES                     €/MES                    ESPORÀDIC            ESPORÀDIC 
                                      SOCI AMPA         PREU NO SOCI          SOCI AMPA          PREU NO SOCI 

   7:30 a 9:00 hores                30 €                     33 €                      4 €                        5 € 
   8:00 a 9:00 hores                24 €                     27 €                      2,50 €                   3,50 € 
   8:30 a 9:00 hores                12 €                     15 €                      1,50 €                   2,50 € 

                          


