FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A L’AFA DE L’ESCOLA BALDIRI REIXAC 2021-2022

Alumne/a:___________________________________ Curs:____________________
Nom mare, pare, tutor o tutora:____________________________________________
Manifesto la meva voluntat de ser soci de l’AFA de l’Escola Baldiri Reixac, i contribuir amb la
quota de soci anual que es cobrarà al mes de setembre 2021.
Soci AFA (Associació de famílies d’alumnes)




Quota anual: 47.00€ per 1er nen/nena ___________
Quota anual: 17.00€ per 2n germà/na ___________
Quota anual:
0€ per 3er germà/na ___________

1. INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR
De dilluns a Divendres
Menjador Fix

Si

No

Menjador fix dies de la setmana:___________________________________________
Preus mensual menjador fix
Setembre 2021 Octubre a Maig Juny 2022
Socis AFA: P3
61.00€
122.00€/mensual
61.00€
Menú esporàdic
6.80€

Servei d’acollida :
S’ofereix el servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin. És un espai lúdic de joc lliure.
Hem ajustat preus i serveis a la demanda que hem tingut històricament.
Hi ha una monitora de lleure al matí i una a la tarda, dinamitzant activitats.
Horaris:
Cada matí de 7:45h a 9:00h i cada tarda de 16,30h a 18:00h .
Preus amb compromís segons el que es contracti cada més*:
-Matí 7:45h a 9:00h: 45€ tot el més i 27€ mig més.
-Matí 8h a 9h: 40€ tot el més i 24€ mig més.
-Tarda 40€ tot el més i 24€ mig més.
-Matí i tarda 55€ i 33€ mig més.
-Dies esporàdics 3€ avis pel matí amb un mínim de 48h¨¨ si no subjecte a disponibilitat de
places.
-2a criatura i següents: reducció del 50%.

*No es retornaran els diners dels dies compromesos i no utilitzats com amb qualsevol altre
servei oferit.
** Màxim 15 criatures per monitora de lleure segons normativa, si el servei esta complet i no
s'ha avisat amb el temps que la empresa ens requereix perquè vingui la següent monitora no
podrem donar el servei.
2.

Servei d’Acollida
 Acollida matí 7:45-9:00h: 45€ mes sencer
 Acollida matí 7:45-9:00h: 27€ mig mes

Si
____
____

No
____
____




Acollida matí 8:00-9:00h: 40€ mes sencer
Acollida mati 8:00-9:00h: 24€ mig mes

____
____

____
____




Acollida tarda 16:30-18:00h: 40€ mes
Acollida tarda 16:30-18:00h: 24€ mig mes

____
____

____
____




Acollida matí i tarda: 55€ mes
Acollida matí i tarda: 33€ mig mes

____
____

____
____



Preu servei acollida dia esporàdic: 3€/dia (No es fan preus fraccionats i s’ha d’avisar
amb 48h d’antelació. Subjecte a disponibilitat de places)



El preu per germà té una reducció del 50%.

NOTA 1: Els costos del servei de menjador i acollida es calculen anualment i es divideixen
mensualment per a més comoditat.
NOTA 2: Per accedir als serveis de menjador, acollida i extraescolars de forma regular i
continuada és IMPRESCINDIBLE facilitar el número de compte. No es cobrarà en metàl·lic cap
rebut. Els rebuts es giren el dia 5 de cada mes. Els rebuts retornats tenen un cost de 4€ que
haurà d’abonar la família.



El servei de menjador es cobrarà directament per Fels&Eis, empresa de cuina.
La quota de soci anual i el servei d’acollida ho cobrarà l’AFA al PRIMER rebut del mes
de SETEMBRE (aprox. 08 de setembre 2021)

Signatura de mare, pare, tutor o tutora

Informació Famílies de P3
Tota la informació sobre les extraescolars que ofereix l’AFA Baldiri Reixac, així com el formulari
d’inscripció, ho trobareu a:

https://baldirireixac.org/afa/extraescolars/
Coses per recordar:
Per la classe
Cal tenir :
1 bata de quadrats verds , que podeu comprar al despatx de l’AFA (Preu 12€ - Opcional per
plàstica-)
1 samarreta vermella que podeu comprar al despatx de l’AFA (preu 7.00€)
1 escut de l’escola per planxar al xandall que podreu comprar lliurement, ha de ser de color
blau marí i de cotó (preu 1.50€.)
Menjador
Els alumnes de P3 després de dinar fan migdiada. Es fan servir unes gandules que porten un
llençol especial i que cal comprar al despatx de l'AFA. El preu és de 6.60 € i no cal portar cap
tipus de manta per tapar-se
TOT MARCAT AMB NOM I COGNOMS!

AFA Baldiri i Reixac

INFORMACIÓ BANCÀRIA- ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE –SEPA
Nom del creditor:
AFA BALDIRI REIXAC
Identificador del creditor:_____G08852212________________________________
Adreça: c/Olot, s/n (Recinte Park Güell). Codi Postal: 08024 Població: BARCELONA
Província: BARCELONA País: ESPANYA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, cada família autoritza a
l’AFA BALDIRI REIXAC, a enviar les ordres a la vostra entitat financera per fer els cobraments
del servei de menjador, extraescolars, acollida, material i sortides de l’escola, etc...i també la
vostra entitat financera a fer els pagaments dels imports corresponents d’acord amb les
instruccions de l’AFA BALDIRI REIXAC. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra
entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra
entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el
termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el compte. La
informació addicional sobre els vostres drets relatius a aquesta ordre es troba a la vostra
disposició en la vostra entitat.
A EMPLENAR PER LA FAMÍLIA*
Nom del titular del compte de càrrec: _____________________________________________
DNI del titular:________________________________________________________________
Codi postal:__________________________________________________________________
Adreça del titular:_____________________________________________________________
Població:____________________________________________________________________
Província:____________________________________________________________________
País:________________________________________________________________________
Número de compte:
IBAN:_______________________________________________________________________
Tipus de pagament:

X pagament recurrent

o

____ pagament únic

Barcelona, __________________ de__________________ de 20_______________________
SINGNATURA________________________________________________________________
*Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament.
OMPLIR NOMÉS EN CAS D’HAVER CANVIAT EL NÚMERO DE COMPTE I TOTES LES NOVES
FAMÍLIES

Servei de Menjador: FELS&EIS

Document SEPA –Baixar el document i omplir-ho i adjuntar-ho els documents.
https://drive.google.com/file/d/1J_CCHgmwj3sCgBO3qTPRtbNUBd4v-2Dd/view?usp=sharing

