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Servei d’acollida puntual - jornada intensiva

L’acollida puntual per a jornada intensiva està adreçat a tots els infants del centre,
amb l’objectiu d’afavorir la vida laboral i personal d’aquelles famílies que, per motius
diversos,  no poden acudir a l’escola  els dies de jornada intensiva, quan l’horari  de
sortida es veu modificat pel centre.

En funció del volum d’inscripcions, es programa diverses activitats per a aconseguir la
participació de tots els infants.

Les activitats estan dirigides per monitors/es que disposen de la titulació mínima de
monitor/a d’Educació en el Lleure. Aquesta formació garanteix:

 Una programació de l’activitat en el lleure adreçada a treballar valors, hàbits,
competències curriculars, treball en equip i relacions intergeneracionals.

 Garantir  un tracte  adequat  dels  infants,  amb una línia  educativa basada en
l’acompanyament educatiu, l’optimització evolutiva i el model de bon tracte. 

Quotes

 Activitat (1h)
Quota 

Soci AMPA/AFA/AFI
Quota 
No Soci

Jornada intensiva puntual 4,00 € 6,00 €

La quota inclou

- Direcció pedagògica i coordinació de la jornada
- Gestió dels cobraments de les quotes
- Despeses de gestió
- Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
- Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors i
monitores
- Cobertura dels riscos laborals dels treballadors i  protocol  de Llei  de protecció de
dades
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L’Eina Cooperativa és una entitat sense ànim de lucre que vol contribuir al desenvolupament
social sostenible de les persones, entitats i territoris amb els que hi treballem, donant resposta a
les necessitats concretes des del compromís i la responsabilitat social.
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Condicions Generals

✔ Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
✔ Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant

l’horari laboral dels monitors/es.

Autoritzacions

✔ En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web
www.einacooperativa.coop )  caldrà  activar  una  autorització  de  permanència  al
centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i  una d’ús d’imatge per
aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web
de l’escola o de l’AMPA.

✔ En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a caldrà
enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

Pagament

✔ L’alumne  es  podrà  inscriure  en  qualsevol  moment.  La  data  màxima  per  a
realitzar la inscripció és el dia 17 desembre a les 15:00.

✔ En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a
girar.
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