VOCALIA D’ACOLLIDA MATINS CURS 2017-2018
INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA
El servei d’acollida de matins ha estat pensat per aquelles famílies que pel seu
horari laboral o altres motius, han de deixar els seus fills/es a l’escola abans de les
8.30h, inici de l’horari lectiu.
El servei d’acollida de matins s’ofereix a tots els alumnes de l’escola des de P3 fins
a 4t de Primària.
L’horari del servei és de 7.45h a 8.30h del matí, hora de començament de les classes.
És recomanable que les entrades siguin entre les 7.45h i les 8.00h, per tal de donar la
millor atenció a tots els infants.
INFANTIL
L’acollida es farà a la classe de CARGOLS (P3). L’entrada es podrà fer per la porta
d’infantil de les escales del cel o per la porta principal. A les 8.05h es tancarà la porta
d’accés a Infantil de les escales del cel fins a les 8.30h, que serà de nou oberta per
permetre l’accés a les famílies.
PRIMÀRIA
L’acollida de 1r a 4t es farà al menjador de mestres. L’entrada es podrà fer per la porta
principal.
Funcionament:
Rebrem i acompanyarem els infants fent que l’estona d’acollida sigui tranquil·la, creiem
que és una bona forma de començar el dia. Si porten esmorzar de casa, se’l poden
prendre en aquesta estona i quan acabin i tanmateix pels que no esmorzin, tindrem
preparades activitats amb el material adient.
Agrairem que respecteu l’horari que us indiquem d’entrada per tal de dona una millor
atenció als infants, ja que amb les entrades esglaonades el ritme d’adaptació i les
rutines es trenca contínuament.
Preus:
El preu estipulat per la utilització del servei d’acollida de matins pel curs 2017-18, de
dilluns a divendres de manera regular o a partir de 3 dies a la setmana, és de 210 €. El
pagament es tramitarà mitjançant un càrrec bancari, el dia 10 de cada mes, als
mesos de setembre a juny (10 quotes):
-

3 dies/setmana o més:

21 €/mes

S’ofereix també la possibilitat d’utilitzar el servei d’acollida de matins amb les següents
modalitats i preus associats, tramitant-se igualment el pagament mitjançant càrrec
bancari:
-

2 dies/setmana:
1 dia/setmana:
Ús esporàdic:

12 €/mes
7 €/mes
2 €/dia
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Les inscripcions al Servei d’acollida s’hauran de fer del 19 al 27 de juny a través del
programa informàtic de l’AFA: http://ampacostallobera.ampasoft.net
No us podeu inscriure si no us heu donat d’alta al programa i no teniu un usuari i una
contrasenya. Aquí teniu un petit manual que us explica com fer-ho:
http://www.costaillobera.net/web/images/ManualinscripcionsAMPA.pdf
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