SERVEI D’ACOLLIDA AL MATÍ
Curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Com cada any us oferim el servei d’acollida de matí que té per objectiu ajudar a les famílies que per qüestions de
feina i/o incompatibilitat horària han de portar els nens/es a l’escola abans de les 9hs.
Data d’inici: el primer dia d’escola.
Oferim els següents horaris/preus:




De 7:30 a 9:00hs. – Preu fix mensual 44 €, preu esporàdic 5,50 €.
De 8:00 a 9:00hs. – Preu fix mensual 31 €, preu esporàdic 4,50 €.
De 8:30 a 9:00hs. – Preu fix mensual 17 €, preu esporàdic 4,00 €.

Inscripció: per a fer la inscripció haureu d’omplir el full que us adjuntem i retornar-lo per correu electrònic a
ampa@ampapurisalas.cat o deixar-lo a la bústia de l’AMPA abans del dia 6 de setembre.
Important: us recordem que tot i que el curs passat féssiu ús d’aquest servei caldrà que torneu a fer la inscripció
pel proper curs.
Servei esporàdic: podeu utilitzar aquest servei esporàdicament, només cal que porteu al vostre fill/a per la porta
de la Ronda Arrahona i dirigir-vos al menjador. Haureu de pagar el servei en efectiu al despatx de l’AMPA, tenint
en compte que a partir de 10€ us girarem un rebut bancari.

ACOLLIDA AL MATÍ

Nom del nen/nena:
Curs:
Marqueu amb una X
Fix



Esporàdic



Hora d’entrada : 7:30h



8:00h



8:30h



Protecció de dades: En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informen
que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del qual és responsable l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Purificació Salas. La finalitat del fitxer és la gestió del registre d’associats i la gestió econòmica de les activitats que es gestionen a través de l’associació.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent. Per exercir aquests drets
heu d'enviar un correu electrònic a ampa@ampapurisalas.cat o emplenant i signant el registre que us facilitaran al despatx de l’AMPA. La cancel·lació de les dades
impossibilita l’alta com a soci a l’AMPA. Número de Registre 214000066-L.

