
 

 

PRIMER COMUNICAT:  

Gestió de les quotes dels serveis a l’escola 
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Davant d’aquesta situació d’incertesa i excepcionalitat general que estem vivint 

individual i col·lectivament, des de l’Associació Dinàmic us volem transmetre el nostre 

desig que l’estigueu vivint de la millor manera possible des de la realitat de cada família.  

 

Alhora, volem aclarir-vos com procedirem vers els rebuts domiciliats del/dels servei/s 

que gestionem a l’escola i on teniu inscrit al vostre fill/a.  

 

Pel que fa a la quota ja cobrada d’aquest mes de març , us informem que estem acabant 

de valorar la situació i les afectacions a l’estructura i l’equip humà de la nostra entitat 

per concretar-vos, la setmana vinent, de quina manera i quantia serà la proposta de 

compensació econòmica que rebreu en concepte del període de servei que, per causes 

de força major, els/les vostres fills/es no han pogut gaudir. Així que us demanem una 

mica més de paciència per tal que us puguem aclarir aquesta qüestió de la millor manera 

durant els propers dies. 

 

D’altra banda, el que sí ja us volem confirmar és que, en relació al proper mes d’abril, la 

quota  serà proporcional a partir de la data que el servei es pugui reiniciar, és a dir, que 

no us cobrarem un mes sencer sinó que es calcularà a partir de la data de reobertura de 

l’escola un cop s’hagi conclòs el període de confinament.  

 

Amb tot, esperem que les notícies que us acabem de transmetre us facilitin, una mica 

més, la gestió de tota la situació que, tots i totes, estem vivint. En resum, esperem que 

confieu un cop més en la nostra gestió. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment abans de la segona comunicació que us farem, 

podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest correu electrònic: 

administracio@viudinamic.org . 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i molts ànims per aquests dies. 

 

Atentament, 

 

L’equip directiu 

Associació Dinàmic 

 

 

 

 

 

 


