INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR, ACOLLIDA MATINAL i GUARDA DE TARDA
MODALITAT FIX O ESPORÀDIC

Amb el canvi en les mesures restrictives que havia provocat la pandèmia i tal i com es va aprovar
a l’Assemblea de Socis de l’AFA del dia 29 de juny de 2022, els serveis de menjador escolar,
l’acollida matinal i la guarda de tarda es podran utilitzar de forma esporàdica, sempre i quan
els inscrits de caràcter fixe així ho permetin.
Ja sabeu que totes les gestions s’han de fer a través de l’aplicació ampasoft, per la qual cosa és
imprescindible haver-se donat d’alta i, en el cas de l’acollida i la guarda, s’ha de ser soci de l’AFA.
Quan es fa la PROMOCIÓ a través d’ampasoft únicament es promocionen els cursos ja que es
desconeix quina serà la realitat en la que es trobarà cada família i si han canviat les seves
necessitats (menjador, serveis, activitats,...). Quan comença un nou curs l’aplicació només
guarda les dades generals però, en cap cas, les inscripcions prèvies que ha fet cada família. És

necessari i imprescindible fer la inscripció al curs corresponent
(2022/2023) a tots els serveis i/o activitats que l’AFA gestiona. Per exemple,
el fet d’haver estat usuari del menjador al curs 2021/2022 no vol dir que el curs 2022/2023 ho
hagis de tornar a ser. Cal que la família faci la inscripció de nou.
Per aquesta raó i per tal de facilitar la inscripció al menjador, acollida i guarda tenint en compte
les dues modalitats (fix o esporàdic) hem preparat aquest document en el qual es detalla com
s’ha de fer de forma molt esquemàtica:
1.- Accedir a ampasoft a través de www.ampagodas.ampasoft.net amb el nom d’usuari (correu
electrònic que es va informar al moment de donar-vos d’alta) i la contrasenya que vàreu crear.
2.- Canviar el curs i seleccionar el curs 2022/2023. Si no feu això no us podreu preinscriure:

3.- A l’apartat SERVEIS/SOLICITUT D’ASSISTÈNCIA MENJADOR heu de clicar damunt el nom de la
família que es veu en un blau més fosc:

4.- Clicar a la pestanya PREINSCRIPCIÓ

5.- Seleccionar l’alumne i cliqueu damunt “GUARDAR”. S’obrirà una finestra com la que teniu al
punt 6:

6.- Si seleccioneu tipus FIXE heu d’indicar la data d’inici al servei (per al curs vinent comença el
05/09/2022) marcar els dies que en fareu ús (penseu que per llei té consideració de fixe
l’alumne/a que es queda 3 o mes dies a la setmana, sempre que els dies siguin els mateixos
durant el curs). Seleccioneu el tipus de menú, marqueu “rebut bancari” i cliqueu damunt de
“GUARDAR”

7.- Si voleu ser usuaris esporàdics del menjador escolar heu de marcar l’opció a la pantalla
corresponent (fletxa vermella), posar la data d’inici del servei, forma de pagament TPV cliqueu
damunt de “GUARDAR”. D’aquesta manera quedareu registrats com a usuaris esporàdics i el dia
que vulgueu comprar un tiquet eventual ho podreu fer sense cap problema.

8.- Un cop heu realitzat la preinscripció rebreu un correu electrònic informant-vos d’aquest fet.
Posteriorment, rebreu un altre en el qual es confirma la inscripció en la modalitat triada. Entre
un correu i l’altre poden passar uns dies.
9.- Per a fer la inscripció a l’acollida matinal i a la guarda de tarda, bé sigui amb caràcter fixe o
eventual, s’ha de procedir de la mateixa manera però anant a l’apartat SERVEIS/SOLICITUT
D’ASSISTÈNCIA ACOLLIDA.

MOLT IMPORTANT:
1.- Les assistències esporàdiques al servei de menjador escolar, acollida matinal i/o
guarda de tarda s’han de fer ABANS DE LES 9:00 h. DEL DIA QUE S’HAGI D’UTILITZAR.
2.- La preinscripció al menjador, acollida matinal i guarda de tarda ja es poden fer. Us
demanem que ho feu abans de 22 d’agost, si us plau, per a què puguem
organitzar els torns, contractar monitors, ... i, el que és més important, saber si són o
no factibles i informar a les famílies d’aquest fet.
3.- Si alguna família necessita ajuda o vol aclarir algun dubte pot trucar al 687441411
(Toni) i mirarem d’ajudar-vos.
4.- Els dies 29, 30 i 31 d’agost i els dies 1 i 2 de setembre de 2022 la Secretaria de l’AFA
estarà oberta de 16:30 h. a 17:30 h.

