
Servei acollida matinal-Curs 2020/21 
EScola El Dofí 
El nombre mínim per obrir el servei d ’acollida 

és de 8 participants diaris de 8 a 9h o un participació 

que iguali económicament aquest mínim d’infants i ho-

rari) 
 

Inscripcions:  
 

On-line: Omplint el formulari a la pestanya 

“INSCRIPCIONS ON-LINE” (secció Acollida) del web 

www.viudinamic.org.  
 

Inici del servei d’acollida matinal: 14 de setembre  

Fi servei acollida matinal: darrer dia d’escola. 
 

Forma de pagament:  Els pagaments seran mensuals, en-

tre l’1 i el 7 de cada mes, i a través de rebuts bancaris 

domiciliats (tant per fixes com per a esporàdics).  

La quota de setembre será proporcional als dies de ser-

vei  i es cobrarà entre el 14 i el 27 de setembre.  

La modalitat esporádica es cobrarà a mes vençut i la fixa 

per anticipat.  
 

Documentació que cal aportar amb la inscripció:  

Còpia escanejada o fotografía visible de la targeta sani-

tària del/la participant. 

 

 

Opcions bonos 10 tíquets Preu 

Bono 10 tiquets de 7:45 a 9h 32,50 € 

Bono 10 tiquets  de 8 a 9h 27,50 € 

Bono 10 tiquets  de 8:30 a 9h 22,50 € 

Bono 10 tiquets  de 16:30 a 17:30h 27,50 € 

Bono 10 tiquets  de 16:30 a 17h 22,50 € 

 
Informació i consultes:  

93.357.35.19 (9 a 16h) 

657 548 800 (16 a 18h) / 671.676.699 (10 a 16h)  

extraescolars@viudinamic.org 

SERVEI ACOLLIDA MATINAL 

OPCIONS HORÀRIES PREU FIX PREU ESPORÀDIC 

Opció 7:45h a 9h 2,50 € /dia 3,50 €/dia 

Opció 8h a 9h 2,00 € /dia 3,00 €/dia 

Opció 8:30h a 9h 1,50  € /dia 2,50 €/dia 

*Opció 8:45h a 9:15h 1,50 € /dia 2,50 € /dia 

SERVEI ACOLLIDA TARDA 

OPCIONS HORÀRIES PREU FIX PREU ESPORÀDIC 

Opció 16:30h a 17h 1,50 € 2,50 € 

Opció 16:30h a 17:30h 2,00 € 3,00 € 

Opció disponible només per aquelles famílies que per horari diferent 

d'entrada de fills/es hagin de deixar  abans un/a  a les 8:45h. 


