
Les dades de caràcter personal que consten en aquesta fitxa són d’ús exclusiu per a l’activitat de 

Canguratge, segons la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades. 

 

 

CEIP Bellaterra 
Telèfon 93 581 10 82     
NIF:B62835814 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 
Benvolgudes famílies, 
 
El servei d’acollida s’oferirà durant el curs 2012-13 des del 12 de setembre de 2012 fins el 7 de 
juny de 2013 (1). Aquest curs s’ha afegit l’opció d’acollida matinal de 8:00 a 9:00h. 
 
 

Horari Preu 1 o 2 dies (IVA 21% 
inclòs) 

Preu de 3 a 5 dies (IVA 21% 
inclòs) 

1 dia esporàdic 

8:00 a 9:00 22,00€ mensuals 39,93€ mensuals 

4,40€ 
(IVA inclòs) 

16:30 a 17:15  16,50€ mensuals 29,94€ mensuals 

16:30 a 17:30 22,00€ mensuals 39,93€ mensuals 

 
(1) El cost del servei d’acollida està repartit en deu mensualitats (que engloben des del 12 de 
setembre fins el 7 de juny, tot esperant confirmació del calendari escolar) per tal que l’import 
sigui sempre el mateix. 
 
Si l’Escola fa jornada intensiva a partir del 10 de juny, les famílies es podran acollir al servei 
d’acollida específic per a aquests dies. 
 
El primer rebut es passarà el mes de octubre (correspondrà a setembre) i el darrer al mes 
de juliol (correspondrà al juny). Si hi ha dos rebuts retornats, es donarà de baixa del 
servei. 
 
QUALSEVOL CANVI S’HA DE COMUNICAR PER ESCRIT (AMB NOM I COGNOMS I CURS 
DE L’ALUMNE) O PER TELÈFON (al 93 581 10 82) ABANS DE LES 11:00h DEL MATÍ. 
 
Hi ha un telèfon per imprevistos durant el servei d’acollida que funcionarà de les 16:30h 
a 17:30h. És el  683127748.  
 
Si us plau, retorneu la següent butlleta  entre el 3 i el 5 de setembre de 2012, de 9:00 a 
11:00h al menjador de l’Escola. En el cas que no us sigui possible venir, ens podeu trucar al  
93 581 10 82 i ja entregareu la inscripció el primer dia de curs. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM I COGNOMS ALUMNE..................................................................................................... 
 
TEL...................................................CURS............................   MESTRA ................................. 
 
Necessitem el servei els següents dies i horari (marqueu amb una creu) 
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 a 9:00 
     

 
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30 a 17:15       

 
HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30 a 17:30       

 
Data:..............................................................  Signatura 
 


