Període:: de l’1 al 15 de juliol de 2021
Horari del servei: de 15:00 a 17:00h. (2h diàries)

Inscripcions
Del 26 d’abril al 28 de maig de 2021
Format On-line:
Fent clic a FORMULARI d’ INSCRIPCIÓ o a través de www.estiudinamic.org (secció Inscripcions)
Observacions:
Per completar la inscripció també s’haurà d’omplir aquest formulari: Declaració responsable sanitària

Descripció del servei
• L’espai de l’allargament consisteix en donar continuïtat a les rutines i hàbits que els infants ja tenen durant el
curs en aquest horari.

• Les responsables del servei seran algunes de les educadores del temps del migdia de l’escola que allargaran
el seu horari fins a les 17h en els dies en que l’escola acaba a les 15h i fa jornada intensiva.

• Intentarem que les educadores referents de cada grup, siguin les mateixes que ja tenen durant el curs.

Preus
Preu per tot el període (de 15h a 17h): 70,00 €
Dia esporàdic (de 15 a 17h) : 8,50 €
Descompte del 10% per al/la segon/a germà/na.

Condicions i normes del servei:
• Els les infants s’apuntaran per tot el període.
• Els grups s’hauran de confeccionar respectant els grups bombolla de les estances en l’horari d’escola
habitual.
• La ràtio general del servei serà d’una educadora per cada 8 infants, i necessitarem un mínim de 7 infants
de la mateixa estança (bombolla) per obrir un grup.
• Es respectarà l’estricte ordre d’arribada d’inscripcions per configurar els grups.
• En cas que no s’arribi al mínim de 7 participants d’un mateix grup bombolla i no es pugui obrir aquell grup,
s’avisarà a les famílies i se’ls retornarà el 100 % de l’import pagat.
• Es valorarà la possibilitat d’agafar infants de manera esporàdica sempre i quan s’hagi pogut obrir el seu
grup de referència i quedin places lliures per ràtio.
• En aquest cas, la família haurà d’avisar a dinàmic i haurà de fer la inscripció per un dia esporàdic. També
haurà de fer el pagament corresponent al cost d’un dia per aquesta modalitat.
• Estarem atents als possibles canvis en les normatives aplicables a aquest projecte, i en cas que algun canvi
faci variar aquests criteris, us ho farem saber el més aviat possible.
Criteris de devolucions
Fins el 6 de juny: per raó justificada es retorna el 90% de l'import pagat i per no justificada el 50%.
Entre el 7 i 20 de juny: per raó justificada es retorna el 50% de l’import pagat i per no justificada el 25%.
A partir del 21 de juny: per raó justificada es retorna el 40% de l'import pagat i per no justificada el 0%.
Raons justificades (es requerirà documentació que les justifiqui):
• Malaltia o lesió física que impedeixi al/la participant la pràctica de les activitats del casal.
• La mare /pare/ tutor/a legal es queda en situació d’atur laboral després de formalitzar la inscripció.
Excepcionalitat: per confinament de l’infant en domicili i generat per la Covid-19, es retornarà el 75% dels dies no gaudits.

Consultes
658 812 516 / 651 181 244 / 93 357 35 19 -Horari d’atenció: de 10 a 17h
bressolcancaralleu@estiudinamic.org

