
 

 
Servei d’acollida del curs 2020-21 

Escola 30 Passos 
 

INSCRIPCIÓ 
A partir del dilluns 7 de setembre. 
 
Tot infant que vulgui participar de l’acollida, en cara que sigui de manera esporàdica, haurà de 
fer la inscripció i entregar la documentació sol·licitada. 
 
MÈTODES D’INSCRIPCIÓ 
· En línia: Complimentant el formulari que trobareu a la pestanya “Inscripcions acollides” del nostre 
web, www.engresca.com. 
 
· Per correu: Enviant la butlleta d’inscripció (format paper) escanejada, al correu electrònic 
aeengresca@gmail.com. 
 
· Presencialment: Inicialment no serà possible. Quan la situació en relació al Covid-19 ens ho 
permeti, habilitarem un espai setmanal on podreu comunicar-vos amb la coordinadora del servei 
d’acollida, la Melisa. 
 
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR 
· Fotocòpia del DNI (per davant i darrere) de la persona que signa la inscripció i titular de compte 
bancari donat pels cobraments. 
· Targeta sanitària de l’infant participant. 
· Butlleta d’inscripció (En cas que no es faci en el format “En línia”). 
 
CALENDARI DEL SERVEI D’ACOLLIDA 
El servei s’iniciarà el proper dilluns 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2021. 
Durant el curs el servei es regirà pel calendari escolar, restant a disposició de les famílies tots els 
dies lectius. 
 
FORMA DE PAGAMENT 
Els pagaments seran mensuals, entre l’1 i el 7 de cada mes, i a través de rebuts bancaris. El mes 
de setembre es girarà juntament amb el mes d’Octubre. 
 
OPCIONS HORÀRIES I PREUS 
Horaris: 
Servei d’acollida matinal (SAM) – 8h a 9h 
Servei d’acollida de tarda (SAT) – 16:30h a 17:30h 
 
Preus mensuals Fix:    Setembre             Octubre a Maig                Juny 
5 dies/setmana             22,50€                       40,00€                     29,50€                                                    
4 dies/setmana             18,50€                       33,00€                     24,00€                                              
3 dies/setmana             14,50€                       25,50€                     18,50€                                   
2dies/setmana              10,00€                       17,50€                     13,00€                        
1 dia/setmana                 5,00€                         9,00€                       6,50€ 
*Els preus són els mateixos tant pel servei d’acollida matinal com pel servei d’acollida de tarda. 
 
Preu unitari Esporàdic: 3,50€ 
 
Els cobraments mensuals dels infants inscrits en format “Fix” es cobraran a principi de mes, mentre 
que els “Esporàdics” s’hauran de pagar a l’educadora del servei d’acollida el mateix dia que en 
facin ús. 
 
INFORMACIÓ I CONSULTES 
 
Telèfon: 659.80.44.46 (16:00h a 20:00h) 
Correu electrònic: aeengresca@gmail.com 


