
Servei d’acollida i permanència



Serveis d’acollida del matí i permanència de la tarda 
L’AFA contracta el servei d’acollida que acull a l’alumnat que hagi de romandre en el centre fora de
l’horari lectiu. Per a totes aquelles famílies que ho necessitin s’ofereix un servei on els alumnes
podran gaudir d’una estona relaxada abans de començar les classes.

Acollida de matí. Cada dia hi haurà un referent a la porta per fer l’acompanyament dels alumnes.
Poden aprofitar per esmorzar (s’ha de portar de casa), jugar, fer manualitats, acabar les tasques que
tinguin pendents,.. Sempre dins d’un ambient relaxat i lliure d’activitats dirigides ja que encara els
queda tota la jornada escolar per endavant.

Acollida de tarda. Per a totes les famílies que ho necessitin habitualment o puntualment hi haurà un
servei d’acollida de 30min. També fins a les 17:45h sempre que s’arribi al mínim d’alumnes establert.

Reforç escolar. El mateix servei d’acollida, ofereix gratuïtament, el reforç escolar per a tots els alumnes
que ho necessitin. Aprofitant l’estona, sobretot a primera hora del matí, s’ajudarà als alumnes en tot el
que necessitin. Reforç concret d’una assignatura, ajuda en les tasques (deures), ajuda en l’estudi,..



Serveis d’acollida del matí i de la tarda 

Preus servei d’acollida del matí i de tarda

Franja Dia Hora inici Durada Mes Preu
Matí Tots 7:30h a 9h 1 hora i ½ 1 30,00 €
Matí Tots 7:30h a 9h 1 hora i ½ ½ 15,00 €
Matí Tots 8h a 9h 1 hora 1 22,00 €
Matí Tots 8h a 9h 1 hora ½ 11,00 €

Tarda Tots 16:30h a 17h ½ Hora 1 22,00 €
*Tarda Tots 16:30h a 17:45h 1h i 15min 1 30,00 €

Dia esporàdic MATÍ o TARDA 4 €

S’ofereix la possibilitat de contractar els serveis per mig mes. D’aquesta manera ajudem a les 
famílies dels alumnes amb els pares separats.
*L’acollida de tarda fins a les 17:45h requereix d’un mínim de 15 alumnes. Les famílies 
nombroses es poden posar en contacte per parlar individualment cada cas.


