CIRCULAR INFORMATIVA

PROPOSTA PER A LA REALITZACIÓ D’UN SERVEI DE CASALET D’ESTIU
A SANT ROC DURANT JULIOL-AGOST DEL 2021
➢ LLOC: Llar d’infants de Sant Roc (Olot).
➢ DATES: De l’1 de juliol al 27 d’agost de 2021, de dilluns a divendres.
➢ HORARI:
▪

de 8 a 12.30h. sense servei menjador (recollida fins
les 13h)

▪

de 8 a 15h. amb servei de monitors/es de menjador

➢ Nº DE MONITORS: En funció de les inscripcions (ràtio màxima 1/7).
➢ Nº DE PARTICIPANTS: El servei setmanal es durà a terme amb un
mínim de 15 participants. Si alguna setmana no arriba a aquest
mínim, el preu es pot veure modificat a l’alça pels seus usuaris.
➢ MENJADOR: Tenim una proposta de menjador a 6€/persona/dia, del
proveïdor que ja ens ho va subministrar l’any 2019, per tant amb quantitat i
qualitat garantides.

Condicions del casal.

-

La proposta de casalet s’adreça exclusivament a les famílies
dels nens i nenes que estan inscrits en el curs escolar (previ
o posterior a l’estiu) a la Llar d’infants de Sant Roc, en
qualsevol del les seves aules.

-

Pel què fa als recursos humans, comentar-vos que tenim
confirmada la participació com a monitora de la Judit
Canalias, amb qui hem pogut comptar en les últimes edicions
del casalet.
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Informació previsió de servei.

Com bé sabeu totes i tots aquest any encara estem arrossegant aquesta situació
provocada pel COVID-19 i per aquest motiu estem organitzant aquest servei en
funció de les directrius que ens va marcant el departament d’Ensenyament (qui
té la titularitat de la Llar de Sant Roc), fet que encara pot comportar algun canvi
en les decisions a prendre.

Per altra banda, ara que ja tenim els resultats de la previsió de servei, us podem
avançat que si es compleixen les previsions a l’hora de fer les inscripcions
que ara comencem, hi haurà servei de casalet durant el juliol (de l’1 al 30) en
horari de 9 a 15h, i durant l’agost en horari de 9 a 13h (no hi haurà servei
menjador).
Sí que degut a la demanda i l’opció de poder donar el servei, incloem l’hora
d’acollida (de 8 a 9h) de manera opcional i dintre el mateix preu, per intentar
conciliar al màxim les necessitats de les famílies amb les possibilitats que tenim
durant aquest estiu.

Els serveis proposats compliran amb les normatives vigents pel què fa a protocols
sanitaris, higiènics i d’activitats amb infants que regulen l’activitat del casalet.

Si esteu interessats/des en participar del casalet, en qualsevol de les seves
setmanes, ompliu la fitxa d’inscripció que trobareu en paper a través de la Maria
directora de la Llar o omplint-la directament a través d’aquest enllaç
https://forms.gle/vXTLMJcS2MQ4rNVe9 (el qual també us facilitarem amb uns
cartells penjats a la Llar) abans de l’11 de juny.

Independentment del canal per on feu la inscripció, heu d’aportar els annexes (1)
autoritzacions, (2) declaració responsable, i si és el vostre cas també el (3)
d’administració de medicaments que trobareu adjunts a la fitxa d’inscripció.
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Cost del servei:
PREU* DEL CASAL PER PARTICIPANT:

- Dies 1 i 2 de juliol:
25 € (només activitats casal matí -de 8 a 12.30h-)
35 € (casal matí i servei de monitors/es de menjador -de 8 a 15h-)

- Per resta setmanes soltes (juliol i agost):
60 €/setmana (només activitats casal matí -de 8 a 12.30h-)
80 €/setm. (casal matí i servei de monitors/es de menjador -de 8 a 15h-)

- Per quinzenes (juliol i agost):
110 €/quinzena (només activitats casal matí -de 8 a 13h-)
150 €/quinz. (casal matí i servei de monitors/es de menjador -de 8 a 15h-)

- Per mes:
(01-30 juliol):
235 €/4 setm. i 2 dies (només activitats casal matí -de 8 a 13h-)
310 €/4 setm. i 2 dies (casal matí i servei de monitors/es de menj -de 8 a 15h-)
(02-27 agost):
210 €/4 setmanes (només activitats casal matí -de 8 a 13h-)
290 €/4 setmanes (casal matí i servei de monitors/es de menjador -de 8 a 15h-)

I recordeu: El preu NO inclou el Menú del menjador (el qual té un cost de
6,00€/dia i es pagarà setmanalment al mateix casal).

- Preus calculats amb un mínim de 15 participants *Preus exempts d’IVA (segons article 20.3 de la Llei de l’IVA).
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