
NORMATIVA ACOLLIDA MATINAL 
 

El servei d’acollida matinal o bon dia, es un servei que l’AMPA posa a disposició de les 
famílies que son sòcies. A continuació detallem una sèrie de punts referents al 
funcionament i normativa del servei: 

 
1. L’horari d’acollida matinal serà de 7:45h a 9:00h. 

2. Les tarifes estipulades van per franges horàries, per exemple: un nen que està 

apuntat a les 7:45h, si arriba a les 7:55h, es cobrarà la franja de les 7:45, no de les 8:00h 

i així passa també amb les altres franges. 
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7:45 - 9:00 30 25 20 7:45 - 9:00 25 20 15 

8:00 - 9:00 25 20 15 8:00 - 9:00 20 15 10 

8:30 - 9:00 20 15 10 8:30 - 9:00 15 10 5 

3 DIES 
1 
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2N 
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3R 

GERMÀ     

7:45 - 9:00 20 15 10     

8:00 - 9:00 15 10 5     

8:30 - 9:00 10 5 2     

 

ESPORADIC: 4 eur/dia (independentment de la franja horària) ( 7 eur per els no socis). 

Per els no socis de l’AMPA, aquestes tarifes d’acollida  es veuen incrementades en 15 

euros per cada franja. 

 

3. En el cas de que l’infant no vagi a acollida algun dia, pel motiu que sigui, no es 

retornarà cap import. 

4. L’import de tots els mesos, de setembre a juliol, serà el mateix ja que és un comput 

total de l’activitat repartit per igual entre tots els mesos lectius. 

5. El pagament de l’activitat es farà de l’1 al 10 de cada mes i aquest serà del mes en 

curs. 

6. En el cas de que un infant vulgui deixar l’activitat d’acollida, els pares hauran 

d’omplir el formulari de baixa i entregar-ho al despatx de l’AMPA en horari d’atenció a les 

famílies o per correu electrònic a canalzamora.ampa@gmail.com. 

7. Els pares seran els responsables d’acompanyar als nens fins la porta del menjador, 

que és on es desenvolupa l’activitat. 

8. Tots els nens poden portar esmorzar fins les 8:30h, no més tard, ja que a partir 

d’aquesta hora es comencen a preparar els nens per anar cap a les aules. 

9. Si porten alguna joguina de casa, les monitores no es faran responsables d’elles ja 

que al servei d’acollida ja disposem de joguines suficients pels nens. 
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