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Benvolgudes famílies, 
 
A les darreres reunions de l'Ampa algunes famílies van proposar la idea d'oferir 
el servei d'acollida a l'espai del migdia i d'allargar l'acollida de la tarda per 
facilitar la recollida dels infants que fan diferents activitats. 
 
Les acollides oferides per l'Ampa quedarien de la següent manera: 
 

Acollida Horari Preu 
MATÍ De 7:30 h a 09:00 h 32€ – tiquet 3,50€ 
MIGDIA Opció A De 12:30 h a 13:30 h 22€ – tiquet 2,50€ 
MIGDIA Opció B De 14:00 h a 15:00 h 22€ – tiquet 2,50€ 
TARDA De 16:30 h a 18:00 h 32 – tiquet 3,50€ 
 
 
Per qüestions organitzatives les sortides (13:30h) i les entrades (14:00h) del 
migdia s'hauran de fer amb la màxima puntualitat. En cas contrari l'infant 
s'haurà de quedar tot el temps del migdia (pagant un tiquet menjador) o bé no 
podrà entrar-hi. 
Aquest servei es pot contractar per tot el mes o bé es pot fer servir 
esporàdicament. Els tiquets es podran comprar a secretaria o bé es podrà fer el 
pagament en el rebut del mes següent.  
En aquest darrer cas els/les monitors/es encarregats/des del servei prendran 
nota i ho comunicaran a secretaria. 
 
Aquests canvis en el servei d'acollida serien efectius a partir del mes de gener 
de 2017. 
 
Volem saber la vostra opinió, tant d’aquelles famílies que farien servir l’acollida 
del migdia, com d’aquelles famílies que ja feu servir l’acollida de la tarda i que 
veurien incrementat tant l’horari d’acollida com el preu del servei.  
Podeu enviar les vostres opinions a l'adreça electrònica  
ampa.carabassa @gmail.com. 
 
Totes aquelles famílies interessades en fer ús del servei s'hauran de posar en 
contacte amb la secretària de l'Ampa, abans del 9 de gener, directament al 
seu despatx o a l'adreça electrònica ampa.carabassa.secretaria@gmail.com 
 
Salutacions 
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