


Neix com a Empresa de Monitoratge i lleure, i amb un únic
objectiu ara com ara de proveïr els serveis de monitoratge

a l'Escola dels Encants oferint les millors condicions

serveis de lleure



Que li dona l'equip de 
monitoratge, reforçat 
amb més recursos

L’estructura 
pedagògica
i operativa 

L’estructura 
administrativa
i de gestió que li dona 
la col·laboració amb 
Vatua.

Xalant neix de la ma i amb
el suport de dos pilars:

Vatua l’ Olla assumeix en tot cas i per contracte la responsabilitat
del servei i el garanteix en primera persona.
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Com funciona el servei de Migdia amb Vatua i Xalant?

Incrementem les hores dedicades a comunicació amb les famílies
Al desdoblar la coordinació del servei.

Què millorem
Mantenim el nostre Servei, i el reforcem

Reestructurem dinàmiques
del servei

Per reduir con!ictes a la comunitat
de grans

Per crear un ambient de menjador 
més relaxat a mitjans.

    Desdoblem la coordinació del servei.

    Afegim 1 monitor extra a grans

Reforcem pedagogicament
l´equip de monitoratge

Teresa G Valenzuela coordinarà les
formacions i acompanyament
a l´equip
 
Reforç del paper de les responsables
de comunitat per treballar les 
necessitats especí"ques
de cada grup.



Coordinadora del Servei
Laura

Part Operativa

Cuina Monitoratge

Acompanyament Pedagògic
Teresa

Coordinadora pedagògica
Monica

6 Acompanyants
Responsable i 5 monitors

7 Acompanyants
Responsable i 6 monitors

7 Acompanyants
Responsable i 5 monitors

+1 Nova incorporació

Responsable

Petits
Responsable

Mitjans
Responsable

Grans

Part Pedagògica

Proposta d´organigrama 

serveis de lleure



Què passa amb l équip?

Què passa amb la resta de Serveis de Monitoratge

Vatua, Xalant, l'Afa i l'Escola,
Seguiran fent tot el necessari per a protegir els drets de l´equip i proposem aquest 
pla, també, per acabar amb una situació injusta i insostenible sobretot per a ells.

Hem consensuat a mes amb els monitors els reforços i millores que faran la seva 
tasca mes fàcil, i mes satisfactòria.              

Si aquest pla s'aprova, Vatua, Xalant, l'Afa i l'Escola tancaran els propers dies els acords 
per a satisfer i garantir tota la resta de Serveis que la comunitat necessita.

Els treballadors del Migdia de l'Escola dels Encants tenen per llei i
conveni dret al seu lloc de treball, i això no es qüestiona en cap cas.

Ens identi!quem, a més amb la situació que viuen els Monitors
i agraïm de cor el seu paper, que està sostenint els serveis.



La viabilitat
El treball conjunt entre 
les dues empreses
redueix les despeses 
!xes

Eliminem despesa duplicada, 
altra que realment no 
necessitem, i hem negociat 
millors condicions amb 
proveïdors (com gestoria, 
telefonia, web, etc).

Així estalviem no menys 
d' 11.000"/any, amb els que 
cobrim les millores en rati i 
acompanyament pedagògic.
                                        

El "marge comercial"
es destina a eixugar
deute

Quedarien d’entrada uns be-
ne!cis de 13.000" curs, que 
no es quedaran a les 
empreses, sinó que es 
destinaran a eixugar el deute 
que calgui.

Reduïm les hores
de gestió

Vatua porta 7 anys de rodat-
ge, 4 gestionant el Servei, i 2 
acumulant a mes experiència 
en dues escoles.

Disposem ja d’ un sistema i 
eines e!caces i e!cients: 
funcionen, i ho fan amb 
menys hores de feina.

Aquesta es la única retallada 
en personal d'aquest pla, no 
afecta a l'operativa dels Ser-
veis, i ens permet estalviar 
11.000" mes a l'any.



Les garanties 
            

D’entrada, de transparència
econòmica

Xalant no es una associació, com Kampi, 
sinó una empresa com Vatua, i per tant 
els seus comptes es publiquen al registre 
i hi pot accedir qualsevol persona.

A més, ambdues empreses presentaran 
cada mes tota la documentació que 
acredita que no tenen deutes i que tot 
va segons l’acordat.

Gracies a tot això, es poden fer les millores que presentem, i a mes eixugar cada any 24.000! del 
deute que es pogués exigir.

Així, tot i a l’espera de saber si s’exigirà deute o quant, l’horitzó raonable per sanejar el Servei es a 
només dos-tres anys vista, temps en que mantenim i millorem els Serveis.

 
            

La viabilitat d'aquest pla
està garantida perquè:              

S´ha tingut en compte tota la informació 
necessaria:

Nòmines dels darrers dos anys.
 
Baixes i absències del darrer any.
 
Facturació per serveis prestats a l'escola,
a l'Afa i al Migdia.
 
Tots els costos "xes per assegurances,
gestoria i altres, que a més hem
renegociat a la baixa.


