SERVEI D’ATENCIÓ MATINAL I SERVEI D’ATENCIÓ DE TARDA
CURS 2019-2020
El SAM, o servei d’atenció matinal, funciona des de les 7.30 fins a les 9.00 h. A les
8.45 h se’n tancarà la porta.
PREUS MENSUALS PER A ALUMNES FIXOS
Es considera fix l’alumne que domicilia el pagament del servei.
Per a alumnes fixos SOCIS AMPA:
1r fill/a: 35 €
2n fill/a: 30 €

3r fill/a: 25 €
4t fill/a: 20 €

El preu és independent de l’hora d’entrada al servei. L’import es cobrarà per
domiciliació bancària. En cas d’assistir-hi 10 dies o menys al mes, es cobrarà la
meitat del preu establert.
Per als fixos NO SOCIS de l’AMPA:
El preu és de 50 € per alumne, siguin els germans que siguin. L’import es cobrarà
per domiciliació bancària.
PREUS PER A ALUMNES ESPORÀDICS
Per a alumnes esporàdics SOCIS AMPA:
El preu és de 6 € nen/a, independentment del nombre de germans i de l’hora
d’entrada al servei. Es pagarà en efectiu a la monitora en el moment de deixar-hi
el nen/a.
Per als esporàdics NO SOCIS de l’AMPA:
Per a les famílies NO SÒCIES de l’AMPA, el preu és de 12 € per alumne,
independentment del nombre de germans i de l’hora d’entrada al servei. Es
pagarà en efectiu a la monitora en el moment de deixar-hi el nen/a.
El SAT, o servei d’atenció de tarda, funciona des de les 16.30 fins a les 18 h (hi ha
l’opció de recollir a les 17.30 h; el preu no varia en funció de l’hora de recollida). El
servei és només ESPORÀDIC, té un preu de 6 € nen/a i tarda, i es paga en el
moment de la recollida del nen/a.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI FIX DE SAM
Nom dels fills/es

Curs

Telefons de contacte

Dies d’ús del servei

Data d’inici del servei : ___________________________________

Ets soci/a de l’AMPA? (quota AMPA)

Si

No

IBAN:
ES
Titular del compte: ________________________________________
DNI: ______________________________________________________
Adreça: __________________________________________________
Adreça de correu electrònic (en majúscules):
___________________________________________________________

OMPLIU AQUESTA BUTLLETA I RETORNEU-LA EL MÉS AVIAT POSSIBLE A L’AMPA
(bústia o oficina). CAL OMPLIR TOTES LES DADES.

Data i signatura

