ACOLLIDA PER LA
JORNADA INTENSIVA
ESCOLA FONT D’EN FARGAS

Del 7 al 22 DE JUNY 2021

ACOLLIDA PER LA JORNADA INTENSIVA - del 7 al 22 de juny de 2021
Del 7 al 22 de juny, l’escola fa horari intensiu, i els infants que utilitzen el servei de menjador estaran
atesos per l’equip de monitor/es d’aquest servei fins a les 16h.
Per cobrir l’horari de 16h a 16,30h, l’AFA i l’associació Dinàmic, organitzen l’acollida per als dies de la
jornada intensiva. Aquest servei permet que aquelles famílies que no teniu opció de recollir els/les
vostres infants a les 16:00h, pugueu continuar venint a les 16:30h a buscar-los.
De les 16:30 a les 18:00h es prestarà el servei d’acollida habitual.

ELS GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Cada grup estarà format per un màxim de 10 infants en cas que tots ells formin part del mateix grup
classe durant l’estona lectiva, o de màxim 6 infants en cas que siguin de diferents grups classe.
Cada grup tindrà una monitora o monitor referent.

HORARIS I PREUS
De 16:00 a 16.30h → 30 minuts al dia

29,00 € (*)

*preu per tot el període (del 7 al 22 de juny)
El preu d’esporàdic per un dia serà de 5,00 €

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES ( del 15 al 28 de maig )
Us haureu d’inscriure i fer el pagament a traves d’aquest enllaç:

https://www.viudinamic.org (secció Inscripcions - pestanya “Intensiva juny”)

PAGAMENT
Es farà amb targeta bancària de crèdit o dèbit al fer la inscripció. En el moment de fer la inscripció és
obligatori fer el pagament total (100%).

NORMATIVA DEL SERVEI
Respecte a les inscripcions:
-

Els i les participants han d’estar matriculades a l’escola Font d’en Fargas durant aquest curs.
La inscripció l’haurà d’omplir i signar el pare, la mare o el tutor/a legal de l’infant.

Respecte a pagaments i devolucions:
Si una família es dóna de baixa del servei dins el període d’inscripcions, es farà l’anul·lació de la inscripció
de manera automàtica. Si l’anul·lació és posterior al darrer dia d’inscripció, s’haurà d’acollir als criteris
de devolució de Dinàmic.

Criteris de devolucions:

• Entre el 29 de maig i el 6 de juny: per raó justificada es retorna el 50% de l’import i per no justificada el 20%.
• A partir de l’inici de l’activitat (7 de juny): per raó justificada es retorna el 40% i per no justificada el 0%.

Les raons justificades seran les següents (es requerirà documentació que ho justifiqui):
• Malaltia o lesió física que impedeixi a l’infant la pràctica de les activitats del casal.
• El pare o la mare es queden en situació d’atur un cop realitzada la inscripció.
• Confinament a casa condicionat per la Covid-19. En aquests cas és retornaria el 75% dels dies no gaudits.

CONTACTE →

Horari d’atenció de 10 a 14h i de 15 a 17h en dies laborables

intensiva@viudinamic.org → sempre indicar nom complet de l’infant i curs + nom del l’escola
93.357.35.19 / 651.181.244 (Administració, Mónica)
WHATSAPP 651.181.244 (Administració, Mónica )
WHATSAPP 658.812.516 (Supervisora, Laia)

