AFA GONÇAL COMELLAS
SERVEI D'ACOLLIDES
NORMATIVA D'ÚS I FUNCIONAMENT
El servei d'acollides és un servei destinat a aquelles famílies que necessiten deixar els infants a l'escola en horari
no lectiu, abans o després de les classes.
És un servei gestionat directament per l'associació, per aquest motiu només està destinat a les famílies
associades.
Des del primer dia d'escola i ns a l'últim hi haurà servei d'acollides, seguint el calendari de dies lectius i festius
aprovat per al curs escolar.
S'ofereix tres franges horàries:
-Matí de 7:30h ns inici classes a les 9:00h
-Migdia des de 12:30h a 13:30h
-Tarda des de 16:30h a 17:45h
Al matí la porta d'entrada per accedir al servei d'acollida matinal és la porta petita d'infantil. La de sortida de
l'acollida de migdia i de la tarda serà per la porta gran del pati.
El servei d'acollida està supervisat i dirigit per dues monitores especialitzades i quali cades, contractades
directament per l'associació.
En el transcurs de l'acollida, els nens i nenes, realitzen activitats de caràcter lúdic sempre sota la supervisió i tutela
de les monitores.
No és necessari fer cap inscripció prèvia a l'ús ni comunicar-ho abans. Tota família, sòcia, pot fer ús del servei
sempre que li sigui necessari. S'haurà d'avisar a la tutora de l'escola corresponent si s'ha de fer servir després de la
nalització de les classes del matí o tarda.
Les monitores porten uns llistats amb els horaris, dies i alumnes que fan servir qualsevol de les franges horàries
que s'ofereix. Aquests llistats són entregats al membre de la junta que gestiona el servei, per emetre els rebuts
corresponents a les famílies.
No s'admeten pagaments en metàl·lic.
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El rebut serà mensual, en un únic rebut bancari, amb venciment entre els dies 5 i 10 a mes vençut, tant pels usuaris
xes com pels esporàdics.
En cas de retornament o impagat del rebut, el cost de devolució serà de 5€ que assumirà el titular. Juntament amb
l'import pendent es tornarà a girar rebut bancari als tres dies següents de la noti cació per part del banc de la
devolució.
No es podrà fer ús del servei si l'usuari té dos o més mesos pendents de pagament. Se li comunicarà per escrit la
NO utilització del servei ns que no es faci efectiu el deute pendent.
La noti cació diària per comunicar qualsevol missatge relacionat amb l'activitat pot efectuar-se per correu a:
afa@afagcomellas.cat
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