
   ESCOLA LA IMMACULADA
INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM) CURS 2021

 
Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral a les famílies amb els horaris escolars, 
l’empresa de menjador posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal (SAM) de 
les 7:45 fins a les 9:00 del matí, durant tots els dies lectius, oferint
lúdic. 

SAM FIX: PREU 40 €/mes. 

Els alumnes fixos són aquells que es

Aquest servei és per a tot el curs escolar, la falta d’assistència no comporta 
retorn dels diners. 

Per ser fix/a o donar-se de baixa del servei d’acollida
mes en curs, mitjançant un SMS/Whatsa
a marichanel@amcatering3000.com

El rebut retornat pel banc tindrà un recàrrec de 
amb les despeses incloses.  
 

Com a titular del compte a sota indicat, AUTORITZO a
em carregui el preu del servei 

NOM: NEN/A ......................................................................... CURS:.................

MARE/PARE.............................................................................DNI:...................

 

 

SAM ESPORÀDIC: PREU 5€ 

S’haurà de pagar a través de Bizum al telèfon 606017334.

Si són més de 10 dies al mes es cobrarà

 

 

 

Signatura titular del compte: 

 

IBAN Entitat 

  

ESCOLA LA IMMACULADA 
INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM) CURS 2021

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral a les famílies amb els horaris escolars, 
l’empresa de menjador posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal (SAM) de 

del matí, durant tots els dies lectius, oferint un espai agradable i 

 

n aquells que es queden 3, 4 o 5 dies a la setmana. 

tot el curs escolar, la falta d’assistència no comporta 

de baixa del servei d’acollida s’ha de fer abans del dia 20 del 
mitjançant un SMS/Whatsapp al telèfon 648 189 920

marichanel@amcatering3000.com 

El rebut retornat pel banc tindrà un recàrrec de 10€ i es facturarà a través de l’escola 

Com a titular del compte a sota indicat, AUTORITZO a  A.M.CATERING 3000
 de SAM. 

......................................................................... CURS:.................

ARE.............................................................................DNI:...................

 

S’haurà de pagar a través de Bizum al telèfon 606017334. 

es cobrarà mitjançant rebut bancari. 

 

Oficina DC Nº  compte 

   

INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM) CURS 2021- 2022 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral a les famílies amb els horaris escolars, 
l’empresa de menjador posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal (SAM) de 

un espai agradable i 

 

tot el curs escolar, la falta d’assistència no comporta el 

bans del dia 20 del 
648 189 920 o per e-mail 

es facturarà a través de l’escola 

3000 S.L. , a que 

......................................................................... CURS:................. 

ARE.............................................................................DNI:................... 


