
SERVEI DE MAINADERIA

Us oferim la informació del servei de mainaderia per al proper curs 2018-2019. Aquest
servei va adreçat a les famílies que per diferents motius tenen la necessitat de portar
els seus fills a l’escola abans de l’inici d’aquesta.

Aquest servei funcionarà del 12 de setembre de 2018 fins al 21 de juny de 2019.
L’horari és de 8:00h a 9:00h.

El preu per a nen/a de les famílies sòcies de l’AMPA, que en facin ús tots els dies
lectius, per tant fixos, serà de 40€/mes (cal ser un mínim de 10 nens/es).

Per les famílies sòcies que en facin un ús esporàdic el preu serà de 5€/dia/nen/a.

El preu per a les famílies no sòcies serà el mateix que l’establert per a les sòcies però
amb un cost inicial afegit de 50€ en concepte de matriculació al servei.

Us volem recordar que aquest servei queda limitat a l’espai del centre escolar. Cal
doncs tenir en compte, que el servei no assumeix el trasllat dels nens/es els dies en
què l’activitat lectiva s’iniciï en un altre indret, allunyat de l’escola. Les monitores sí
que  poden traslladar  l’alumnat  en  el  cas  que  les  sortides  es  portin  a  terme amb
transport des de la Plaça d’Adarró.

Us agrairem que les  famílies  interessades en  aquest  servei,  ens  contesteu  aquest
Dinantia abans de l'1 de setembre, ja que això ens ajudarà a poder fer una bona
previsió i planificació del servei. Per qualsevol dubte podeu contactar-nos mitjançant el
correu electrònic de l’AMPA ampallebetx@gmail.com. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us
informem que les dades facilitades seran  incloses en un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la
vostra participació a la AMPA i mantenir-vos informats de les nostres activitats.  Podeu exercitar els Drets d’Accés,
Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a secreampallebetx@gmail.com o bé per correu postal
remetent l’escrit a [adreça postal de l’AMPA] 

 NOM DEL NEN/NENA: ………………………………………………..... CURS: ……………………

 Estem interessats a fer ús del servei de mainaderia en la següent modalitat:

  FIXA   ESPORÀDIC

 Correu electrònic de contacte ...............................................................
 
 Signatura i DNI del pare, mare o tutor

  
Vilanova i la Geltrú, ...... de ............ de 2018

LES FAMÍLIES QUE FAREU ÚS DEL SERVEI COMUNIQUEU-HO ABANS L’1 DE SETEMBRE
   


