GUIA INFORMATIVA DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL
Guia actualitzada a setembre de 2016
Què és l’acollida matinal?
És un servei per a que les mares i pares dels alumnes puguin deixar els seus fills a
l’escola abans que comenci la jornada laboral i l’horari lectiu. Aquest servei s’ofereix de
les 8:00-8:30h fins a les 9:00h en funció de les necessitats de les famílies.
Si no hi ha un mínim de 5 alumnes fixos inscrits, no es podrà oferir el servei.
Com funciona l’acollida matinal?
Les famílies interessades poden deixar els seus fills a l’entrada del C/ Garrotxa. Per
poder accedir a l’Escola han de prémer el timbre exclusiu de l’aula d’acollida situat a
dreta del portal de reixa.
L'acollida es fa en una aula de l'escola on els alumnes acollits poden fer joc lliure, o
dirigit com papiroflèxia, jocs, contes... també hi ha taules i cadires per a qui li calgui
repassar deures.
Uns minuts abans de les 9h, la monitora d’acollida acompanya els alumnes de P3, P4,
P5, 1r i 2on, a les seves aules i els alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è, es dirigeixen, ells
mateixos, a la fila del pati del curs corresponent.
Com puc inscriure el meu fill o filla?
Cada curs escolar, durant la segona quinzena de setembre s’obre el període de
preinscripció al servei d’acollida matinal. En funció del nombre d’inscrits es confirma el
servei durant el curs escolar. La inscripció romandrà oberta durant tot el curs.
Es recomana contactar abans de fer ús del servei per coordinar hora d’acollida i evitar
imprevistos. La inscripció al servei d’acollida matinal s’ha de fer sempre per escrit
mitjançant un formulari que entrega l’AMPA, tant pels usuaris fixos com pels
eventuals. En la butlleta d’inscripció s’han de fer constar necessàriament les dades de
contacte de les famílies.
Pels usuaris fixos, la baixa de l’activitat també s’ha de fer sempre per escrit.
Com he de fer el pagament?
Pels usuaris fixos el pagament es realitza per transferència bancària o mitjançant
pagament per codi (l’empresa que gestiona el servei us indicarà com procedir). Els
eventuals realitzen el pagament en efectiu, a la mateixa monitora o monitor, el primer

dia de l’activitat. Per poder accedir al servei és imprescindible estar al corrent de
pagament.
El preu del servei es determina cada curs i en funció del nombre d’inscrits.
Si vull més informació, on m’he de dirigir?
Si teniu algun dubte, incidència, queixa o proposta respecte del servei d’acollida
matinal que ofereix l’AMPA us podeu dirigir a el/la Coordinador/a d’acollida de l’AMPA
per mitjà de correu electrònic: acollida@ampaceipempuries.org; o per escrit a la bústia
de l’AMPA situada al passadís de l’escola al costat de secretaria.
Dades personals i drets d’imatge
Les dades facilitades en les sol·licituds d’inscripció seran tractades amb confidencialitat
i formaran part d’un fitxer titularitat de l’AMPA Escola Empúries, la finalitat del qual
consisteix en la organització i coordinació del servei d’acollida matinal que ofereix
l’AMPA d’acord amb la LOPD.
La sol·licitud d’inscripció al servei d’acollida implicarà el tractament de les seves dades
en els termes exposats i autoritza a l’AMPA a poder publicar, reproduir, utilitzar i
difondre a través de la seva Web oficial, Blog o per qualsevol mitjà, suport o format
(inclòs l’audiovisual) les imatges sobre l’activitat sense que impliqui un dret de
remuneració o benefici econòmic en favor de l’afectat.
Els interessats podran exercitar el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació
enviant un escrit dirigit a l’AMPA Escola Empúries amb domicili a l’Escala, carrer
Garrotxa s/n.

