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EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE, SL
Ctra. Cartellà, km 0,5 nau F2
17150 Sant Gregori
972 439 115 - info@nexxe.cat

Benvolguts senyors/es,
En resposta a la seva petició ens complau presentar-vos un pressupost per al servei
d’acollida a la vostra escola.

La següent proposta és oberta i modificable i es basa en les dades de referència
que ens han estat facilitades.

Agraïm l’atenció que ens dispenseu i restem a la vostra disposició per a qualsevol
dubte o aclariment.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment.
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Descripció

El servei d’acollida matinal va adreçat a aquelles famílies que per diferents motius es
troben amb la necessitat de portar els seus fills a l’escola abans de l’inici d’aquesta.

Aquest servei és un temps de benvinguda i una estona de convivència abans de
l’inici de la jornada escolar. Durant aquesta estona, els monitors, dinamitzen aquest
espai realitzant activitats variades i procuraran el benestar dels participants.

Totes les activitats s’adapten a les motivacions i característiques evolutives dels
alumnes i tenen un caire lúdic.

Objectius

■ Facilitar la conciliació de la vida familiar amb els horaris escolars oferint un
servei d'acollida amb finalitats educatives.

■ Realitzar activitats lúdiques i educatives adequades a les necessitats i
característiques dels alumnes, les quals contribueixin al seu
desenvolupament integral.

■ Estimular una actitud positiva davant un nou dia.
■ Fomentar un ambient agradable i distès entre els participants.
■ Proporcionar recursos lúdics per fer aquesta estona més amena.
■ Oferir un espai tranquil als alumnes que volen fer deures, estudiar i/o llegir.
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Horaris i preus del servei d’acollida matí

Horari acollida preu acollida
soci

7.45 a 9.00 1,92 €

8.00 a 9.00 1,56 €

8.30 a 9.00 1 €

Procés inscripció

El procés d’inscripció es fa mitjançant la pàgina web www.nexxe.cat, en l’apartat
d’inscripcions.

codi de centre

DOM101

Un cop hagi accedit a l’escola, podrà escollir els serveis i/o activitats extraescolars
disponibles i els horaris. A la vegada tindrà tota la informació de l’activitat
extraescolar a la web.

http://www.nexxe.cat

