
 

SEGON COMUNICAT:  

Gestió de les quotes dels serveis a l’escola 
 

Benvolgudes famílies, 

Novament, us fem arribar els millors desitjos per aquesta situació d’incertesa que ens toca viure a totes 

plegades. Nosaltres, des d’Associació Dinàmic (COMA) hem estat treballant per donar les respostes 

necessàries per totes les famílies, les treballadores i per l’entitat, tal i com la situació que vivim ens 

demana. 

Una de les conseqüències d’aquesta crisi ha estat el tancament dels centres educatius almenys fins l’11 

d’abril i això ha fet que l’impacte econòmic sigui el més gran i fort que hem viscut durant els nostres 17 

anys en el sector de treball, deixant a l’entitat i les persones que la conformem, en una situació de gran 

vulnerabilitat ja que hem de fer front a una gran quantitat de despeses actuals i futures sense cap mena 

d'ingrés. 

La conclusió, en termes generals, és que estem en un moment crític on no només podem mirar entre 

nosaltres per a trobar solucions sinó que necessitem el recolzament del teixit humà que ens ha envoltat 

fins ara, és a dir, de l’administració pública, l’escola, l’AFA i les famílies. 

Tot i així, som plenament conscients que aquest impacte no només l’estem patint nosaltres sinó, també, 

moltes més persones i famílies de l’escola. Per aquest motiu, el que fem és enviar-vos la següent proposta 

respecte a les devolucions de les quotes del mes de març del període no gaudit que comprèn des del 13 

fins el 31 de març, ambdós inclosos. Us informem que aquesta proposta ha estat presentada abans a l’AFA 

o l’escola i ens han donat el vistiplau per compartir-la amb vosaltres.  

Us proposem el retorn del 60% de l' import corresponent al període no gaudit durant el mes de 

març pel tancament de l’escola. En termes generals, seria retornar-vos, a cada família, el 30% de tot el 

mes de març. La part que no us retornaríem la destinaríem a conservar l'estabilitat mínima de l'entitat a 

nivell de seguretat social i sous de personal i a nivell administratiu, legal i estructural (local, subministres 

fixos, assegurances, etc.) per tal garantir la continuïtat en la gestió del servei després de la reobertura de 

l’escola. 

En tot cas, us remarquem que és una proposta i teniu tot el dret d’acceptar-la o no i en cas contrari, fer-

nos una proposta ajustada a la vostra realitat o, si ho necessiteu, fer-nos una consulta per acabar de 

prendre una decisió. En aquest cas, us demanem que ens respongueu amb conformitat o no a través 

del correu “administracio@viudinamic.org” abans del divendres 3 d’abril (indiqueu-nos, si us plau, el nom 

i cognoms del vostre fill/a).  

Per altra banda, sigui quin sigui el percentatge de la devolució, aquesta es realitzarà en forma de 

compensació en la quota del mes següent de servei (ara per ara, l’abril) entre els dies 13 i 17 d’abril de 

2020. En cas que un/a participant s’hagi donat de baixa i no li haguem de realitzar cap cobrament, ho 

rebrà en forma d’ingrés al número de compte que ens indiqui o que ja hagi estat comunicat a la seva 

inscripció. El mateix passarà en cas que a l’abril no hi hagi escola i, per tant, no es pogués realitzar 

cap servei. 

Aprofitem per recordar-vos que la quota del mes d’abril no la passarem fins que no es reobrin les escoles 

i puguem reprendre els serveis. En cas que no hi hagi escola durant tot el mes, no es passarà cap rebut i 

es farà la devolució del percentatge de març directament al vostre compte bancari. 

Esperem que pugueu comprendre que la proposta que us fem és la millor per vetllar pel benestar de totes 

les persones implicades en el servei que gestionem a l’escola. 

Moltes gràcies per la vostra predisposició, confiança i comprensió. 

Atentament, 

Equip directiu 

Associació Dinàmic 

27 de març de 2020 


