Escola Font d’en Fargas – Del 7 al 22 de juny
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 16:00h 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 venir a les 16:30h a buscar-los.
De les 16:30 a les 18:00h es prestarà el servei d’acollida habitual.

• El mínim per obrir el servei serà de 8 participants.
• Tenint en compte que a l’exterior es poden barrejar grups d’infants, es faran grups d’edats properes.
• Cada grup tindrà la seva educadora de referència. La ràtio serà de 1/10 per infantil i 1/15 per primària.

Modalitat fixa (tot el període)

Preu total

De 16:00 a 16:30h

30,00€

Modalitat esporàdica

Preu tiquet

Tiquet de 16 a 16:30h

5,00€

Via on-line (plataforma TPVescola) a través d’aquest formulari:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
(https://tpvescola.com/Formularis.aspx?eid=363&idform=3)
Observacions:
Només han d'omplir la inscripció aquells/es infants que faran un ús complet de tot el servei (modalitat fixa) o
que encara no tinguin usuari de TPVescola (primera vegada que es donen d’alta a la plataforma).
Si es voleu fer ús esporàdic i ja teniu usuari de TPVescola, només s’haurà de comprar i validar els tiquets
pels dies de servei que es necessiti sense fer inscripció.

Es farà amb targeta bancària al fer la inscripció. En el moment de fer la inscripció és obligatori fer el
pagament total (100%).
En cas de fer modalitat esporàdica, a través de la mateixa plataforma de TPVescola, s’hauran de comprar
els tiquets i validar el dia/els dies amb 24 hores d’antelació a la data que es vulgui fer ús del servei.

Respecte a les inscripcions:
• Els i les participants han d’estar escolaritzats 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.
• En cas que el servei estigui ple al finalitzar el període d’inscripcions, s’iniciarà una llista d’espera amb les

famílies que estiguin interessades en apuntar- se.
• Quan el volum d’infants en llista d’espera arribi a un nombre que permeti obrir un nou grup o incorporar

un/a monitor/a més, es donarà cabuda a aquestes infants.

Respecte a pagaments i devolucions:
• Si una família es dona 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:
• Fins el 29 de maig: per raó justificada es retorna el 90% de l'import i per no justificada el 50%.
• Entre el 30 de maig i el 6 de juny: per raó justificada es retorna el 70% 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 70% 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 servei.
El pare o la mare es queden en situació d’atur un cop realitzada la inscripció.

intensiva@viudinamic.org → sempre indicar nom complet de l’infant i curs + nom de l’escola.
93.357.35.19 / 651.181.244 / 644.277.955 (Administració)
WHATSAPP 651.181.244 / 644.277.955 (Administració)
WHATSAPP 658.812.516 (Supervisió, Tanha)
Horari d’atenció telefònica: de 9 a 16h de dilluns a divendres

