Xalant, Serveis de Lleure S.L.U.

Servei d’acollida a l’Escola dels
Encants. Horaris i preus.
HORARIS
Matins:
El servei d’acollida de Matins estarà disponible des de les 08:00 fins a l’hora
d’inici de les classes de cada grup.
La darrera hora d’accés al servei seran les 08:55

Per venir a l’acollida del matí de forma esporàdica no cal que aviseu. Veniu i
truqueu al timbre de la porta on hi posa “acollides”
Tardes:
El servei d’acollida de Tardes estarà disponible des de la finalització de les
classes de cada grup, i fins a les 17:15

Per fer ús del servei d’acollides de la tarda heu d’enviar un ‘whatsapp’ al
722 56 28 90 i sobretot heu d’avisar a la tutora perquè el dugui a l’acollida

PREUS
El Servei d’acollida es facturarà/cobrarà cada mes per mesos vençuts
(cobrament al final del mes), i segons el temps d’us de cada dia fix o esporàdic,.
Hi ha dues modalitats:
1.
•
•
•

Usuaris fixes:
Son usuaris de 4 o 5 dies fixes a la setmana.
Poden fer diferents horaris segons el dia de la setmana, si els convé.
Els dies d’us “fixes” (quan no siguin tots 5), han d’estar confirmats abans
de començar cada mes.

El preu serà el resultat de multiplicar:
Total temps inscrit fixe al mes (en minuts) * 0.043€
Com que cada mes té un numero diferent de dies lectius, els preus variaran
mes a mes.
Com a orientació, els preus mitjans durant el curs, per a un usuari fixe 5 dies
a la setmana serien:

Temps diari
30'
35'
40'
60'
65'
70'

Quota mensual (mitjana, variarà segons els dies del mes)
23,76 €
27,72 €
31,68 €
47,52 €
51,48 €
55,44 €

El temps que excedeixi del programat, es considerarà temps esporàdic: es
a dir, si un usuari es queda cada dia mitja hora, però un dia concret fa una
hora, aquesta mitja hora de mes es facturarà a preu esporàdic:
Temps extra d’us (en minuts) * 0.070€

2. Usuaris esporàdics:
Son tots aquells usuaris que aquell mes no hagin fet un mínim de 4 dies fixes
a la setmana.
El preu serà el resultat de multiplicar:
Temps d’us (en minuts) * 0.070
En base a això, els preus per a dies esporàdics, queden com segueix:
Temps diari
30'
35'
40'
60'
65'
70'

Preu esporàdic diari

El temps mínim a facturar per dia son 30’ per a totes les modalitats

2,10 €
2,45 €
2,80 €
4,20 €
4,55 €
4,90 €

