SERVEI D’ACOLLIDA TARDA DE L’ESCOLA PARC DE LA
CIUTADELLA
MONITORS DEL SERVEI: HO SABREM AVIAT!
ESPAI PEL SERVEI: MENJADOR O/I GIMNÀS
EMPRESA RESPONSABLE DEL SERVEI: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT
VELLA
MAIL DE CONTACTE De l'AMPA: ampaparcdelaciutadella@gmail.com
→ El servei d’acollida vol facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar a les
famílies de l’escola. A la vegada que vol ser un espai relaxat i el més acollidor
possible pels nens i nenes que recullen més tard a l’escola
→ El servei d’acollida és de 16:30 a 18:00h
→ La persona responsable del servei ha d’estar disponible des de les 16:25 a l’aula
d’acollida
→ Les famílies han de recollir als seus fills a la franja pertinent, 5 minuts passada la
franja que els hi pertoca el professor trucarà a la família per informar-la que deixa el
nen al servei d’acollida organitzat per l’AMPA per tal de facilitar la sortida de la
jornada laboral als professors. A partir de llavors el servei s’haurà d’abonar
completament tot i que no s'ha sol·licitat. Així que si us aconsellem que si sabeu que
no arribareu a temps, haureu d’esperar fins les 17h o fins les 18h per fer la recollida
del nen per la porta de passeig de circumval.lació.
A les 17:55h la persona responsable del servei ha de tenir preparats als nens i
nenes per tal que vagin cap a la sortida, en cap cas els pares entren a l’escola sinó
és que ho sol·liciti el monitor
→ El servei es fa a una aula de l’escola per facilitar que els nens i nenes puguin
jugar, llegir o fer deures, tot i que esporàdicament es pot utilitzar el gimnàs o alguna
altra aula per alguna activitat si escau, sempre amb les mesures adients per la
protecció dels nens
→ Durant el servei la persona responsable fa aquelles activitats que considera més
adequades d’acord amb els objectius del servei
→ El material a utilitzar durant el servei el posa l’AMPA, colors, papers, contes,
música… Aquest material ha de quedar recollit cada dia en el quartet de l’escola.
→ La persona responsable ha d’anotar cada dia l’assistència dels nens i nenes, fent
constar el nom i cognoms, i el curs de cada nen o nena per poder fer les
facturacions corresponents a les famílies
→ En cas que la persona responsable no pugui assistir l’empresa s’encarrega de
facilitar una persona per substituir-la
→ Els preus del servei:

INSCRIPCIONS PER GOOGLE FORM I TIQUETS PUNTUALS PER TPV
DIA PUNTUAL

TOT EL MES

A PARTIR SEGON
GERMÀ MENSUAL

16:30-17;00

2€

25€

15€

16:30-18:00

6€

60€

40€

-1 dia puntual - 6€ per nen/a . No es cobren fraccions d’hora
-1 dia puntual fins les 17h- 2€
-Tot el mes, 60€ per nen/a i mes, a partir del segon germà 40 €
-Tot el mes fins les 17h- 25€
→ El cobrament es fa per TPV per mes avançat i la inscripció per google forms a la
web de l’escola
→ El no pagament d’un tiquet o d’una quota mensual dóna dret a la no acceptació
del nen al servei d’acollida
Respecte al Covid seguirem els mateixos protocols adoptats per l’escola, exceptuant
les sortides que es faran totes per la portes de Circumval·lació organitzades per
grups, ja informarem a les famílies després de les inscripcions!

