
SERVEI D’ACOLLIDA  

CURS 2021/22 



SERVEI D’ACOLLIDA – CURS 2021/22 

Per a fer ús del servei és necessari i OBLIGATORI fer la inscripció prèvia i enviar els docu-

ments sol·licitats. Està habilitat un enllaç per a poder omplir la inscripció i adjuntar els docu-

ments. 

Aquí teniu l’enllaç: https://forms.gle/N93wSvchbQtLX7o49  

Si ho preferiu, podeu imprimir els arxius, emplenar-los i enviar-los al nostre contacte. 

Alumnes fixes: serà obligatori adjuntar dades bancàries a l’hora de fer la inscripció.  

Contractació puntual: portar a l’alumne directament al servei i enviar comprovant de paga-

ment al contacte que posa més endavant. S’ha de fer inscripció i pagament prèviament.  

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  

PREUS DEL SERVEI 

HORARI 
SOCIS NO SOCIS 

FIX* EVENTUAL FIX* EVENTUAL 

7:30 – 9:00 2’50 € 4’50 € 3’50 € 5’50 € 

8:00 – 9:00 2’00 € 3’50 € 3’00 € 4’50 € 

8:30 – 9:00 1’25 € 2’00 € 2’25 € 3’00 € 

Migdia (1/2 hora) 

De 12:30 a 13:00 hores 
1’00 € 1’00 € 2’00 € 2’00 € 

Jornada intensiva 

(21 desembre) 
2’00 € 2’00 € 2’00 € 2’00 € 

* NOTES: 

Es consideren Usuraris Fixos als alumnes que utilitzen el servei un mínim de 3 dies a la 

setmana. 

 

Per al càlcul de la quantitat mensual dels usuaris fixos a cobrar, es comptaran tots els dies 

contractats al mes, inclosos dies extres (si fos el cas). En el cas d’absències, tot i ser justifi-

cades, no es descomptarà cap quantitat. 

 

https://forms.gle/N93wSvchbQtLX7o49
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Alumnes fixos: 

S’haurà d’omplir full de dades bancàries.  

Es passarà un rebut domiciliat entre els dies 1 i 5 del mes posterior al del servei utilitzat.  

Alumnes eventuals: 

S’haurà de fer pagament al compte de l’AMPA al Banc Sabadell i enviar comprovant.  

A. Transferència bancària al nº de compte: ES74-0081-1639-110001006308  

     Enviar comprovant. 

B. Pagament per caixer: s’ha habilitat poder fer pagaments pel caixer. D’aquesta forma es 
pot fer pagament a compte i després es va utilitzant el servei fins a esgotar el crèdit. El 
que no s’utilitzi durant el curs es retornarà a les famílies o passarà al curs vinent.  

      El procediment és el següent:  

Introduir la vostra targeta o llibreta - Escollir l'opció "PAGAMENTS A TER-
CERS" - Introduir número secret (PIN) i prémer CONTINUAR - Marcar el codi 
de l'AMPA 142.532 i prémer CONTINUAR - Confirmar que l'entitat és AMPA 
ESCOLA A. GAUDÍ i prem SÍ - Sortiran diferents opcions: Escollir la que vul-
gueu:  

 

 

 

 

 

 

*Caldrà introduir les dades de l'alumne, evitarà confusions a posteriori.  

PAGAMENT DEL SERVEI  

Opcions Import 

ACOGIDA 1 – 4,50€ 4,50 € 

ACOGIDA 2 – 10 € 10,00 € 

ACOGIDA 3 – 45 € 45,00 € 

ACOGIDA 4 – 5,50€ 5,50 € 

“ALTRES IMPORTS” POSAR QUANTITAT A PAGAR 

Per a comunicar incidències (un alumne fix no pot venir, en alumne eventual farà ús del ser-

vei, etc...) o avisar que heu fet una inscripció, cal que envieu un missatge o correu electrònic 

a: 

    Telèfon mòbil  669.52.96.53* 

 E-mail:   menjadorescolagaudi@gmail.com 

 

* Tot i que es pot enviar missatge a qualsevol hora, el que no arribi abans de les 

9:30 hores, no es tramitarà per al mateix dia. 

CONTACTE  

mailto:menjadorescolagaudi@gmail.com
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 NOMÉS PODRÀ ENTRAR UN ACOMPANYANT PER FAMÍLIA. 

 SERÀ NECESSARI POSAR GEL HIDROALCOHOLIC ABANS D’ENTRAR A L’EDIFICI.  

 TOTHOM (INFANTS I MONITORS) HAURAN DE PORTAR LA MASCARETA POSADA 

DURANT LA DURADA DEL SERVEI I MANTENIR LA DISTÀNCIA DE 1.5M SI NO ÉS 

EL MATEIX GRUP ESTABLE.  

 ABANS DEL SERVEI ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA A TOTS ELS PARTICI-

PANTS (infants i monitors/es).  

 TOTS ELS PARTICIPANTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA ES RENTARAN LES MANS DE 

MANERA SISTEMÀTICA AMB GEL HIDROALCOHOLIC. (ABANS I DESPRÉS DE CA-

DA ACTIVITAT). 

 DESPRÉS DEL SERVEI, ELS MONITORS VENTILARAN, NETEJARAN I DESINFEC-

TARAN L’ESPAI. 

 NO ES PODRAN PORTAR JOGUINES PERSONALS AL SERVEI. 

 EN CAS DE FER SERVIR MATERIAL, SERÀ D’US INDIVIDUAL.  

 NOMÉS EN CAS DE NECESSITAT, ES PODRÀ ESMORZAR A L’ACOLLIDA SEGUINT 

LES MATEIXES DIRECTRIUS I RECOMANACIONS QUE PER A L’ESMORZAR DE 

L’ESCOLA. ES BEURÀ L’AIGUA DE LA CANTIMPLORA INDIVIDUAL. 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR LES FAMÍLIES: 

La mateixa bossa que es demana a l’escola on ha d’haver una bossa per a guardar la mas-

careta i la cantimplora de l’aigua, així com la mascareta de recanvi.  

FUNCIONAMENT DEL SERVEI  

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Alumnes fixos: 

 Full de dades bancàries / foto on surti el titular i número de compte 

 Foto Signatura mare/pare o tutor per les autoritzacions / full inscripció emplenat i signat 

Alumnes eventuals: 

 Foto Signatura mare/pare o tutor per les autoritzacions / full inscripció emplenat i signat 

 

* La documentació s’ha d’adjuntar en fer la inscripció “on line”. 


