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ACOLLIDA MATINAL                                     
 
Hi podeu comptar des del 12 de setembre fins al 21 de juny, de 8 a 9 h, sempre que hi hagi 
escola. Us detallem les diferents modalitats, segons franges horàries i dies fixes a la setmana. També 
en podeu fer un ús puntual si en teniu necessitat. 
 
Podreu formalitzar la inscripció del 17 al 20 de setembre, juntament amb les activitats 
extraescolars. Per al mes de setembre us demanem que ompliu el formulari que us hem fet arribar per 
correu electrònic i/o whatsapp. 
 

 
ÚS FIXE  
 
ACOLLIDA de 8 a 9 h:  de 12 a 46 € mensuals (segons els dies/setmanals fixats) 
ACOLLIDA de 8.30 a 9 h: de 5 a 25 € mensuals (segons els dies/setmanals fixats) 

 

  
 PREU      

setembre  

PREU          

octubre-juny 

de 8 a 9 h 

FIXE    5dies/setmana             23,00 €               46,00 €  

FIXE    4dies/setmana             20,00 €               40,00 €  

FIXE    3dies/setmana             16,00 €               32,00 €  

FIXE    2dies/setmana             11,00 €               22,00 €  

FIXE    1dia/setmana                6,00 €               12,00 €  

de 8.30 a 9 h 

FIXE    5dies/setmana             12,50 €               25,00 €  

FIXE    4dies/setmana             10,00 €               20,00 €  

FIXE    3dies/setmana                7,50 €               15,00 €  

FIXE    2dies/setmana                5,00 €               10,00 €  

FIXE    1dia/setmana                2,50 €                  5,00 €  

 

 

ÚS PUNTUAL 
 
Ús puntual d’1 dia: 4 € (sigui quin sigui l’horari) 
VALS amb 10 tiquets per a usos puntuals d’1 hora: 30 € 
VALS amb 10 tiquets per a usos puntuals d’1/2 hora:15 € 

• Els vals per a usos puntuals els podreu adquirir en el mateix lloc de l’Acollida, o bé de 16 a 
17.15 h a la secretaria de l’escola (Ana)  

• Us recordem que els VALS amb tiquets disponibles del curs passat, segueixen vigents per al 
curs actual 

• Els VALS amb tiquets per a usos puntuals d’1 hora també són vàlids per a la Ludoteca de la 
tarda, de 16 a 17 h 

• Us agraírem que l’ús puntual del servei d’acollida i/o ludoteca, sempre que us sigui possible, 
l’aviseu amb anticipació  


