
 
 
 
 
 

 

SERVEI DE “BON DIA” I “BONA TARDA” 
 

L’AMPA ofereix els Serveis de “Bon dia” i “Acollida de tarda”. 
 
Bon dia 
L’horari del Servei de Bon dia és de dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 h del matí.  
Hi ha propostes de joc i manualitats, lectura,… respectant els ritmes individuals de cada nen en                
un ambient distès i relaxat. Poden esmorzar a l’escola (l’han de portar de casa). 
Els infants que vulguin utilitzar aquest servei hauran d’arribar com a molt tard a les 8:45h. 
El preu és de 35 € mensuals (es passarà un rebut el dia 10 de cada mes). 
El preu per dia eventual és de 3 € per nen/a (es pagarà el mateix dia). 
 
Bona tarda 
L’horari del Servei d’acollida de tarda és de dilluns a divendres de 17:00 a 18:00 h.  
Els nens poden jugar, llegir,… i berenar (l’han de portar de casa, no inclòs). 
El preu és de 23 € mensuals (es passarà un rebut el dia 10 de cada mes). 
El preu per dia eventual és de 2 € per nen/a (es pagarà el mateix dia). 
 
El Bon dia i Bona tarda començaran el primer dia de curs (14 de setembre 2020) i finalitzaran                  
l’últim dia de curs (18 de juny 2021). 
 
En el Bon dia i Bona tarda s’aplicaran les mesures per fer front a la COVID19 indicades pel                  
Departament de Salut i el d’Ensenyament en cada moment. De forma rutinària: presa de              
temperatura a l’arribada, desinfecció de mans a l’entrada i ús de mascareta durant tot el temps. 
 
Els interessats hauran de retornar aquesta butlleta omplerta al despatx de l’AMPA o escanejada              
per mail (info.ampasalarich@gmail.com): 
 
NOM i COGNOMS DE  L’ALUMNE/A:________________________________________________ 
 
CURS:_______________________________________________________________________ 
 
SERVEI DE BON DIA:  
 
SERVEI DE BONA TARDA:  
 
NÚMERO DE COMPTE CORRENT (IBAN, 24 DÍGITS): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 
SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR:  
 
DATA: 
 
 
PER PODER GAUDIR D’AQUEST SERVEI CAL ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LES QUOTES DE L’AMPA 

Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar mitjançant correu electrònic a: 
info.ampasalarich@gmail.com 

mailto:info.ampasalarich@gmail.com

