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Benvolgudes famílies, 
 
Ja tenim el curs 2018-2019 aquí i ens plau fer-vos arribar la informació dels serveis que des 
de l’Associació de Famílies d’alumnes de l’Escola Soler de Vilardell (AFA) us oferim. 
 
La primera cosa que heu de saber és que el proper dijous 6 de setembre de 17h a 20h a 
l’escola, es realitzaran les inscripcions al serveis de l’AFA.  
 
Hi haurà berenar per a la canalla i una  de presentació extraescolars. També vindrà la 
coordinadora de menjador. 
 
Aquest any, com a novetat, regalarem un mocador de l’escola a les famílies de P3 que es 
facin sòcies.  
 
A continuació trobareu tota la informació de com fer-vos sòcies i de tots els serveis de l’AFA 
pel curs 2018-2019: menjador, acollida bon dia, permanència 12-13h, ludoteca 17-18h i 
extraescolars.  
 
Seguiu-nos a les xarxes socials i visiteu el nostre web per no perdre-us cap informació: 
 

 
http://afa.solerdevilardell.cat/   

 
https://www.facebook.com/afasolerdevilardell  

 
https://twitter.com/AfaSoler 

 
https://www.instagram.com/afasolerdevilardell/ 

 
 
Per més informació, ens podeu escriure a afasolerdevilardell@gmail.com 
 
Bon inici de curs 2018-2019! 
 
 
AFA Soler de Vilardell 
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FEU-VOS SÒCIES! 

 

Totes les famílies de l’escola es poden fer sòcies de l’AFA. Per fer-ho, cal formalitzar el 
pagament de la quota i emplenar el formulari de socis. 
 

1. Formalitzar el pagament de 35€ de la quota.  
Aquest pagament es pot realitzar de dues maneres 
 

a) Per ingrés/transferència al número de compte: ES10 0081 0082 2700 0128 1533 
b) Pagament per caixer.  Banc de Sabadell, codi 820.  

 
 

2. Emplenar fitxa de soci

 

 (la trobareu disponible al web per descarregar o bé en paper el 
dia de les inscripcions, 06/09/2018) 

 
 

 

DESCOMPTE EN LA QUOTA DE MATERIAL DE L’ESCOLA 

  

La Quota pel curs 2018-2019 és de 35€. 
No oblideu indicar els cognoms de la família i conservar el resguard que caldrà que 
adjunteu al formulari de socis un cop formalitzeu la inscripció. 

Tots els membres de l’AFA es beneficiaran d’un descompte de 10€ en la quota de 
material de l’escola. 
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SERVEIS DE MENJADOR I D’ACOLLIDA   
(BON DIA, PERMANÈNCIA I LUDOTECA) 

 
Tant el servei de menjador com el de “bon dia” els gestiona l'empresa Tresmes ecoactiva SL 
des de ja fa 3 anys.  Aquest curs també oferiran un servei de ludoteca de 17 a 18h.  
 

SERVEI DE MENJADOR 

- Infantil: de 12h a 15h.  
- Horari:  

- Primària: de 13h a 15h.  

 
- Preus del servei: 

SOCIS NO SOCIS 
Fix 6,20 € al dia 6,80 € al dia 
Eventual 6,80 € al dia 6,80 € al dia 

 
Es considera preu de menú fix si se’n fa ús un mínim de 3 dies a la setmana. El cobrament es 
fa a mes vençut i es cobraran els dies de servei cada mes. Això comportarà variacions en les 
quotes cada mes, segons hi hagi mes o menys dies lectius. Per la resta de condicions, podeu 
consultar la informació facilitada per Tresmes. 
 

SERVEIS D’ACOLLIDA 

- Bon dia: de 7.45h a 9h del matí. 
- Horari:  

- Permanència infantil (de P3 a P5): de 12h a 13h. 
- Ludoteca de tarda de 17h a 18h. 

 

 
- Preus del servei: 

 Fix Eventual** 
 SOCIS NO SOCIS SOCIS NO SOCIS 
½ hora* 15 € al mes 20 € al mes 2 € al dia 3 € al dia 
1 hora 30 € al mes 40 € al mes 4 € al dia 6 € al dia 
1 hora i ¼  37,5 € al mes 50 € al mes 5 € al dia 7,5 € al dia 

* La opció de mitja hora és només pel “bon dia” i per la ludoteca de tarda. 
**Els serveis eventuals es pagaran a la monitora el mateix dia. 
 

Aquests serveis NOMÉS es faran si hi ha un mínim de 6 nens/nenes inscrits. Si us fa falta, feu 
la inscripció abans del 12 de setembre per poder engegar-los!

 

 Un cop iniciats, estaran oberts 
a les emergències que puguin surtin d'última hora. 
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Inscripció als serveis de menjador i acollida:  
Per aquest curs  tant les inscripcions del servei de menjador com les del serveis d’acollida, 
permanència i ludoteca es fan via el web de Tresmes https://tresmes.com/, apartat 
INSCRIPCIÓ. 
 
Es pot fer amb qualsevol dispositiu, ordinador, tablet, mòbil, etc. Omplint les vostres dades 
automàticament el vostre fill quedarà inscrit al servei escollit, només cal indicar l’escola 
Soler de Vilardell (Sant Celoni) -SV- en fer la inscripció i escollir els serveis que preciseu. 
 
La inscripció també la podran fer aquells usuaris que no siguin fixes -eventuals- i que tinguin 
previst quedar-se algun dia al servei de menjador (encara que només sigui un dia).  
 
 
 
Inscripció a les activitats extraescolars:  
Per formalitzar la inscripció, cal: 

o Emplenar la fitxa d’inscripció a extraescolars, amb l’ordre SEPA per fer el 
cobrament del serveis i l’autorització de recollida de l’infant.  
(Trobareu el document al web o presencialment el dia de les inscripcions, el 
06/09/2018).  
 

o Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant. 
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