
Benvolgudes famílies, 
  
És un espai obert els matins, abans de l'inici de l'horari lectiu, on l'infant podrà gaudir d'un espai 
d'esbarjo amb diferents recursos (jocs de taula, simbòlic, contes...). 
  
D'altra banda, els infants podran esmorzar (caldrà que el duguin de casa) dins d'aquesta franja 
horària, sempre i quan s'arribi abans de dos quarts de nou. 
  
L'hora de començament pot variar, segons les necessitats familiars, respectant l'hora d'inici a 
les 8.00 h. 
  
Aquest espai es pot utilitzar els dies de la setmana que les famílies creguin convenients, així 
com en casos puntuals, on caldrà avisar prèviament. 
  
Dades tècniques: 
  
Dates: del 12 de setembre 2018 al 21 de juny de 2019. 
Horari: de 8.00 a 9.00 h. 
Quota:   
  
  
  
  
  
  
  
Si esteu interessats en inscriure el vostre fill/a , només cal que ens lliureu la butlleta 
que teniu en la part inferior d'aquesta circular. Podeu enviar-la per correu electrònic 

o bé deixar-la dins de la bústia de l'AMPA. 
  

  
Barcelona, juny 2018.

Acollida matí 2018-19

Inscripció servei d'acollida matí 2018-19

Nom i cognoms alumne: Curs:

L'inscriuré  tots els dies

dilluns dimarts dimecres dijous divendresL'inscriuré dies alterns ( indiqueu quins dies)

Signatura, mare, pare o tutor legal 
 

Nom i Cognoms del Sotasignant: DNI:

Data

Mes de setembre 16,90 €

Mesos d'octubre a juny 27,50 €

Dia esporàdic 2,20 €
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