AFA Escola Les Acàcies
C/ de Pujades, 252-270
08005 Barcelona
Tel. 93 307 00 33
Email: acollida@escolalesacacies.cat

Alta servei fix d’acollida curs 2019/20

( del 12/09/2019 al 19/06/2020 )

SÍ ◻ NO ◻ marqueu la casella corresponent, indicant si sou família sòcia de l’AFA Escola Les Acàcies durant el curs 2019/20
FILL/A (NOM i CURS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FILL/A (NOM i CURS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FILL/A (NOM i CURS) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Modalitats d’acollida i preus, marqueu amb una X l’opció escollida:

DIES

HORARI

QUOTA
MENSUAL

MATÍ – MES SENCER

8 a 9h

42€

MATÍ – MES SENCER

8,30 a 9h

26€

MATÍ – MIG MES (12 dies)

8 a 9h

26€

MATÍ – MIG MES (12 dies)

8,30 a 9h

18€

1 TARDA/SETMANA

16,30 a 17,45h

20€

2 TARDES/SETMANA

16,30 a 17,45h

26€

3 TARDES/SETMANA

16,30 a 17,45h

32€

4 TARDES/SETMANA

16,30 a 17,45h

38€

5 TARDES/SETMANA

16,30 a 17,45h

44€

OPCIÓ

AVANTATGE AFA:
DESCOMPTE DE 10€
PER QUOTA
PER A FAMÍLIES SÒCIES

En el cas d’acollida de tarda, de fins a 4 dies, indiqueu-nos els dies de la setmana que necessiteu:
Dilluns

Hora d’acollida esporàdica

1h matí o tarda :

7€

Dimarts

Dimecres

Dijous

Hora d’acollida esporàdica

Hora d’acollida esporàdica

5€

3.5€

1h matí o tarda fam sòcies:

½ hora matí:

Divendres

Hora d’acollida esporàdica

½ hora matí fam sòcies:
2.5€

Per fer ús del servei d’acollida esporàdic, s’efectuarà el pagament en mà al moment d’entrega o recollida de l’infant

IMPORTANT: Les altes, baixes i/o canvis del servei fix d’acollida els haureu de comunicar a l’AFA
(acollida@escolalesacacies.cat) amb 5 dies d’antelació, a fi de gestionar la contractació del
monitoratge. Pel que fa a baixes i/o canvis, si no és així, l’AFA us continuarà cobrant l’opció d’acollida
indicada en aquest full. També us informem que si ens retorneu, erròniament, un rebut, la comissió de
4€ que se’n deriva, anirà a càrrec vostre. Disposeu de la normativa completa al nostre web
http://ampa.escolalesacacies.cat/

OMPLIU LES DADES SEGÜENTS, SENSE DEIXAR CAP ESPAI EN BLANC:
Dono la meva autorització perquè l’AFA Escola Les Acàcies - Acció Sant Marti domiciliï en el compte bancari indicat el
pagament de la quota del servei d’acollida durant el curs 2019/20:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

NOM I COGNOMS
NIF DEL/LA TITULAR:
Lloc i data:

Signatura:
:

Avís legal: d'acord amb la normativa sobre protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell), l'AFA Escola Les Acàcies és
responsable del tractament de dades de caràcter personal del fitxer de l’associació, amb la finalitat de difondre les informacions i activitats pròpies a la
gestió i el funcionament de l’associació, i en garanteix la confidencialitat i la seguretat. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’accés a les vostres
dades, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, mitjançant un correu electrònic a afa@escolalesacacies.cat .

