Servei d’acollida matinal i de
permanències de tarda

ACOLLIDA I
PERMANÈNCIES
CURS 2020-2021
Del 14 de setembre de 2020
al 18 de juny de 2021

Consideracions en relació a la COVID-19
* ACTIVA compleix escrupolosament amb totes les mesures higienicosanitàries establertes pel Govern

d'Espanya, així com amb les recomanacions determinades per cada comunitat autònoma.

ACOLLIDA MATINAL (de dilluns a divendres de 7:50h a 8:50h)
PERMANÈNCIES DE TARDA (de dilluns a dijous de 17:00h a 18:00h)

ACTIVITATS I JOCS LÚDICS I EDUCATIUS
METODOLOGIA ACTIVA I PARTICIPATIVA
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Col·legi Sagrat Cor-Esclaves

ACOLLIDA I PERMANÈNCIES – CURS 2020-2021

INSCRIPCIÓ ONLINE

ACOLLIDA I PERMANÈNCIES (curs 2020-2021)
Els comuniquem els horaris i les quotes de l’ACOLLIDA
MATINAL i les PERMANÈNCIES DE TARDA per al pròxim
curs escolar 2020/2021, serveis que estaran
disponibles a partir del dia 14 de setembre de 2020 i
fins a l’últim dia de classes, el 18 de juny de 2021.

http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT
* Acollida matinal (5 dies – de dilluns a divendres)
MES COMPLET 30 min (a partir de les 8:20h)

35€ /mes

QUI POT ANAR-HI?

MES COMPLET 1hora (a partir de les 7:50h)

55€ /mes

Alumnes de l’escola que arriben d’hora al matí o que
necessiten restar a la tarda a l’escola una estona més!

* Permanència tarda (4 dies – de dilluns a dijous)

QUAN I ON?

MES COMPLET 30 min (fins les 17:35h)

32,5€/mes

MES COMPLET 1hora (fins les 18:00h)

49€/mes

ACOLLIDA MATINAL: de dilluns a divendres de 7:50h a
8:50h.

* El cobrament es farà mitjançant la domiciliació bancària

PERMANÈNCIES DE TARDA: de dilluns a dijous de
17:00h a 18:00h.

5% de descompte per a 2n fill i 10% per al 3r fill i següents en
inscripcions de mes complet!

A les instal·lacions de l’Escola! (pendents del número
d’inscripcions i novetats en la normativa del Govern)

INSCRIPCIONS (mes complet)
Si has d’utilitzar el servei molt sovint, INSCRIU-TE A
L’OPCIÓ DE MES COMPLET (no és possible combinar
els serveis de matí i de tarda). Per inscriure’t, accedeix
a l’enllaç de la PLATAFORMA online i segueix les
indicacions.

RECORDA
* La inscripció s’entén per cursos sencers (9,5 mensualitats). Es
cobrarà la meitat de la quota del mes de setembre en
inscripcions de mes complet.
* Per a aquells que vulguin fer ús de la guarderia durant el mes
de setembre i domiciliar els rebuts, ho poden fer des del dia 14
i se’ls cobrarà el rebut junt amb el del mes d’octubre.

SERVEI PUNTUAL (tiquets matí i tarda)
Com a mesura excepcional i per tal d’evitar que les
monitores responsables del servei manipulin diners en
efectiu, aquest curs les famílies que vulguin fer ús de
l’acollida de manera puntual, hauran d’adquirir els
TIQUETS a les OFICINES d’ACTIVA (C/Mallorca 221 3r
2a) de dilluns a divendres de 9 a 14h. Per tal d’evitar
desplaçaments i esperes innecessàries, els suggerim que
adquireixin més d’un tiquet de cop. Els recordem que els
tiquets no caduquen durant tot el curs 2020/21.
TIQUET 1 DIA 30 min
(a partir de les 8:20h o fins les 17:35h)

2,5€

TIQUET 1 DIA 1 hora

4€

COL·LEGI SAGRAT COR-ESCLAVES
FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA WEB:
1. Accedeix a l'enllaç i fes "clic" en l'apartat "FAMÍLIES" i
posteriorment a "Sol·licitud d'alta per a famílies". És aquí on
podràs realitzar la teva sol·licitud de registre.
2. Emplena les teves dades (els relatius a la família i no a
l'alumne/a).
3. Tria la teva escola: "COL·LEGI SAGRAT COR-ESCLAVES".
4. Inscriu a l'alumne/a fent "clic" a "Afegeix dades alumne/a". Si
tens més d'un/a fill/a, quan hagis finalitzat amb les dades
del primer/a, fes "clic" una altra vegada sobre "Afegir dades
alumne/a".
5. La teva sol·licitud de registre haurà finalitzat i després de la
nostra validació, rebràs un correu electrònic confirmant l'alta
i recordant el teu usuari i contrasenya.
6. Quan hagis rebut el correu electrònic, hauràs d'accedir a la
plataforma amb les teves dades d'accés per a realitzar la
inscripció en les activitats que vulguis fent clic sobre el nom
del teu fill/a i posteriorment en l'apartat "Nova inscripció".

Vàlids per a ambdós serveis, matí i tarda.

* És molt important respectar els horaris d’entrada i sobretot de
sortida per tal d’afavorir el bon funcionament de l’activitat i
respectar els horaris de treball del monitor/a.
* En aquesta nova situació recomanem acollir-se a l’opció de
domiciliació bancària i mes complet.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
C/ Mallorca 221, 3r 2a - 08008 Barcelona
93 284 02 22 / catalunya@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Activa al 932
840 222 de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a
18h i els divendres de 9h a 14h.

