
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estimades famílies, 

Durant el curs 2019-2020 Paido realitzarà el servei d’acollida matinal. 

La filosofia PAIDO es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits, 
valors, relacions, participació, diversió...) També treballem, evidentment, les qualitats tècniques i de 
coneixement necessàries per a l’execució de cada activitat. 

Així doncs, la primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i 
nenes el ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formant-se com 

a persones mitjançant uns valors treballats a través del joc. 
 

 

DIES HORARI PREU 

De dilluns a 
divendres 

De 8h a 9h 30 € mensuals 

De 8:30 a 9h 17 € mensuals 

Activitats: Activitats de lleure i artístiques durant l’ ampliació horària. Activitats 

adaptades a les edats i característiques del nens/es. 

 
DIES 

PUNTUALS 

HORARI PREU 

De 8h a 9h 3 € dia 

De 8:30 a 9h 2 €  dia 

COBRAMENT Bimensual: Octubre-Novembre, Desembre-Gener, Febrer-Març, Abril-Maig 
Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària el mesos Octubre, Desembre, Febrer, Abril. 

 
El cost del mes de setembre i el mes juny es calcularà depenen el numero de setmanes que es 

realitzi. Es passarà un rebut independent de la resta de mesos. 
 



Curs 2019/20

Noms i Cognoms:

Centre Escolar: Edat:

Data Neixement: Núm. CATSalut:

Adreça: Municipi:

Nom i Cognoms del tutor/a:

Teléfon de contacte 1: Telèfon de contacte 2:

Correu elctrònic: Sou sòcis del vostre AMPA? Sí No 

Qui recollirà al nen/a?

(mare/pare/avi) DNI

Titular: DNI: 

Té alguna malaltia a destacar? Quina?

Pren alguna medicació? Quina?

Té NEE? Quina?

Informació Sanitària

FULL D'INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL
ESCOLA SANT CLIMENT

Curs:

Dades familiars

Dades personals de l’infant

Nom i cognoms

Informació bancària

ACTIVITAT DIES / SETMANA HORARI PREUMENSUAL

 o Acollida Matinal De dilluns a Divendres De 8h a 9h 30 € mensuals

 o Acollida Matinal De dilluns a Divendres De 8:30h a 9h 17 € mensuals

NO SI 

NO SI 

NO SI 

classe curs 


