NORMATIVA A TENIR EN COMPTE
- El procés d’inscripció al servei d’acollida és en línia a través del
següent enllaç: https://gameexplorers.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=421&pid={2BCF7871-FC2F-43EC-BACE-4A5E786E528B}
- Les activitats es realitzaran amb un mínim de 10 infants inscrits, si
no l’activitat quedarà suspesa.
- El servei d’acollida començarà el primer dia d’escola.
Quotes activitats
- Les quotes es cobraran el dia 1, a mes vençut. No es retornarà cap
quota en cas de no comunicar la baixa, encara que no es faci ús.
- La quota serà fixa per a cada mes, inclosos els que tenen festa
(Nadal, Setmana Santa...).
- En cas de devolució del rebut, se li afegirà un cost de comissió de 7
euros. Les famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podran
continuar en l’activitat fins que liquidin el deute pendent.
Altes / baixes i canvi d’una activitat.
- La baixa s’ha d’avisar deu dies abans de la finalització del mes. En
cas contrari, no serà efectiva i es procedirà al cobrament del rebut
del mes següent.
- Per donar-se de baixa és imprescindible posar-se en contacte amb
la coordinadora a través del número de telèfon 622104806 o a
l’adreça de correu electrònic elsolell@menjares.com.

Contacte de la coordinadora del servei, Alexandra
Número de telèfon: 622104806
correu electrònic: elsolell@menjares.com
· horari d’atenció telefònica, de 9 h a 10 h. i de 12 h a 15 h.

Servei d’acollida
Curs 2021 -2022
Servei d’acollida matinal
Horari
7 h30 a 9 h
8ha9h
8 h30 a 9 h

2 dies
28 €
21 €
13 €

3 dies
34 €
24 €
15 €

4 dies
40 €
27 €
17 €

5 dies
45 €
30 €
20 €

* Si es fa ús, un dia adicional al servei contractat aquest es cobrarà com esporàdic

Servei d’acollida matinal esporàdica
Horari
7 h30 a 9 h
8ha9h
8 h30 a 9 h

4€
3€
2€

Servei d’acollida de tarda (* Preu acollida esporàdica de tarda: 3 € )
Horari
16 h30 a 17 h
16 h30 a 17 h30

5 dies
20 €
30 €

Si no s’arriba a un mínim de deu infants al servei d’acollida, a l’octubre, es podrà modificar la quota,
sempre amb el vistiplau de l’AFA, i es repercutirà entre els usuaris/es inscrits en aquest servei.

Acollida matí fixe (mínim deu infants inscrits)

Cursos: P3 a 6è. Dies: de dilluns a divendres a partir de les 7 h30 i fins les 9 h.
Descripció: esmorzar inclòs en horari de 7 h30 a 9 h. Preu de l’esmorzar esporàdic 1 €.

Acollida tarda (mínim deu infants inscrits)

Cursos: P3 a 6è. Dies: de dilluns a divendres a partir de les 16 h30.
* ATENCIÓ: Els horaris de l’acollida de matí s’adaptaran a les necessitats de l’escola per l’entrada
esgraonada dels infants al centre.

menjares.com

