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El servei d’ acollida que ofereix l’AFA de CAN MANENT, sorgeix com a resposta a una necessitat 
manifestada per les famílies i adreçada principalment als socis membres de l’AFA. No obstant, 
els no socis també en podran fer ús de forma esporàdica. 

 

Servei d’acollida 

El servei d’ acollida té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral posant a 
disposició de les famílies uns espais i professionals que tenen cura i atenen els infants en el 
temps previ i posterior a l’horari escolar. El servei d’acollida és titularitat de l’AFA i el gestiona 
l’empresa CASOLEM. Aquest servei es duu a terme en diferents espais de l’escola CAN 
MANENT, i s’ofereix en horari de matí (de 7:30h a 9h) i de tarda (de 16:30h a 17:30h). 

Els dies o períodes de jornada intensiva, l’AFA ofereix un servei d’acollida extraordinària, 
cobrint les franges que no cobreix el departament d’Ensenyament fins complementar l’horari 
entre 7:30h i 17:30h: matins de 7:30h a 9h i tardes de 15:30h a 17:30h. 

S’hi pot assistir de forma fixa o esporàdica. En qualsevol modalitat d’assistència és 
imprescindible facilitar prèviament l’ AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR, on hi figuren 
les dades del nen/a i les dades de contacte del pares, mare o tutor en cas d’emergència.  

Preu del servei d’ acollida i forma de pagament 

El preu (*IVA inclòs) del servei d’ acollida és el següent: 

 Acollida fixa 

 Matí o Tarda  .................................................................... 30 € / mes 

 Matí i Tarda  .....................................................................  35 € / mes 

 Acollida esporàdica 

 SOCIS: Matí o Tarda  .......................................................  3 € / servei 

 NO SOCIS: Matí o Tarda  .................................................  5 € / servei 

(*) A partir del gener del 2015, l’IVA establert per aquest servei és del 0%, per tant, els preus aquí 
indicats són preus finals pel consumidor. Qualsevol variació posterior d’aquest impost durant la durada 
del servei podria implicar un canvi en els preus d’acord amb la nova taxa. 

En el cas d’abonats fixes, es cobraran quotes mensuals. La forma de pagament serà per 
domiciliació bancària i per AVANÇAT. Prèviament a la utilització del servei, les famílies 
interessades hauran de  comunicar a l’AFA de CAN MANENT o a CASOLEM la seva intenció 
d’utilització, amb les franges horàries, i l’autorització perquè es pugui efectuar el pagament, 
mitjançant el full d’ INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ ACOLLIDA. 

Una vegada rebuda la sol·licitud a l’AFA o a CASOLEM es girarà rebut per AVANÇAT. Casolem 
és la empresa que s’encarrega de generar els rebuts i fer els cobraments. 
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Normes de funcionament 

Per a la bona marxa del servei, us demanem: 

• Obligatòriament els nens de l’ acollida del matí han d’ arribar acompanyats d’ un 
adult fins saludar a les monitores, especialment els que fan ús del servei com 
esporàdic. Els nens que cursen quart en endavant podran assistir sols i marxar sols 
de l’ acollida sempre que hi hagi una autorització escrita de l’ adult. 

• Si els vostres fill/a/s/es esmorzen o berenen a l’acollida, porteu un tovalló marcat amb 
el seu nom (pot ser el mateix que usen al menjador). Això contribueix a l’adquisició 
d’hàbits i a la neteja de l’espai. 

• Us preguem que, si accediu al servei més enllà de les 8:30h, porteu el vostre fill/a/s/es 
havent esmorzat prèviament a casa. Esmorzar mereix el seu temps i més enllà 
d’aquesta hora es fa difícil que els infants esmorzin correctament. 

• L’horari límit per accedir a l’ACOLLIDA MATINAL són les 8:45h. Més enllà d’aquesta 
hora (8:45h) no es podrà accedir al servei i us preguem que us espereu fins que 
l’escola obri les seves portes (9h del matí). 

• El servei d’acollida el fan possible les famílies que l’utilitzen. Els pagaments que no es 
fan a temps dificulten enormement la gestió del servei i perjudiquen la qualitat 
d’aquest. Un rebut impagat serà penalitzat amb un 5% per cobrir costos bancaris.  

• El servei finalitza a les 17:30h.Es prega puntualitat a l’hora de la recollida. 
• Per a donar-se de baixa del servei, s’ha d’omplir el corresponent formulari de baixa. 

Les baixes sols es poden fer per mesos sencers, no hi ha retorn d’import en cas de 
baixa a mig mes, i s’han de comunicar i presentar abans del dia 25 del mes anterior al 
mes de baixa, en cas contrari es cobrarà el mes següent sencer sense possibilitat de 
retorn. 
 

Inscripcions 

Les inscripcions s’han de fer arribar a CASOLEM de la forma següent: 

• En mà a la coordinadora del servei d’acollida (dins l’horari de servei) 
• En mà a la coordinadora del servei de migdia (fins les 9:30h del matí o de 12:30h a 

15:00h). 
• A l’oficina de CASOLEM al c/ Josep Vilaseca 23 (CSETC Despatx 3), de 9h a 14h. Fora 

d’aquest horari, però dins de l’horari d’atenció del CSETC, podeu dipositar la inscripció 
a la bústia de CASOLEM dins el propi CSETC. 

• Enviant la inscripció escanejada (s’ha de lliurar signada) per e-mail a 
administració@casolem.cat. 

 

 O a l’AFA de CAN MANENT, de la forma següent: 

• Enviant la inscripció escanejada (s’ha de lliurar signada) per e-mail a 
acollida.canmanent@gmail.com. 
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INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACOLLIDA DE L’ESCOLA CAN MANENT 

DADES DEL NEN/A I DADES DE CONTACTE 

NOM I COGNOMS: 
CURS:                                                                                         EDAT: 
ADREÇA:                                                                                    POBLACIÓ:   
CORREU ELECTRONIC:     TEL. EMERGENCIA: 
NOM PARE I MARE:     ALTRES TELS:    
COMPTE CORRENT (IBAN):  
E S                            
 
CONSIDERACONS MÈDIQUES: 

 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A Núm. soci:                          No soci 

En/na___________________________________________________________________amb 
DNI núm._____________________, autoritzo com a (pare, mare o tutor)_______________a 
en/na________________________________________________________________________
a assistir al servei d’acollida gestionat per CASOLEM i a que se li domiciliïn els càrrecs a compte 
corresponents segons la següent modalitat: 

FIXE Quota mensual (Si us plau, indiqueu franja horària en cas de matí):  

 MATI   TARDA   MATI I TARDA 
     de 7:30h a 9:00h 
     de 8:00h a 9:00h 
     de 8:30h a 9:00h 

 

 ESPORÀDIC 

A partir del dia: ____________________ 

Autoritzo també a l’AFA de Can Manent a cedir les dades personals i comptables (compte 
corrent) a Casolem S.L. per l’únic propòsit de poder gestionar el servei d’acollida, inclòs el 
cobrament dels rebuts corresponents per domiciliació bancària.  

 

                                              ,              de                            de 20__ 

Signatura de la persona que l’autoritza   

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa 
en coneixement del client que les seves dades personals així com les del menor que representen es troben sotmeses a tractament 
informàtic i són recollides en un fitxer propi de dades automatitzades, que l’ empresa gestiona directament i manifesta el 
compromís de discreció i confidencialitat sobre les mencionades dades, respecte de les quals es compromet en tot cas a respectar 
i facilitar al client l’ exercici dels seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, informant-li de la seva voluntat expressa a 
través d’un escrit dirigit al domicili social de la mercantil Casolem, SL. 
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