
 

 

  

        Informació i consultes:  

93.357.35.19 (9 a 16h) 

657 548 800 (16 a 18h) / 671.676.699  

extraescolars@viudinamic.org 

El nombre mínim per obrir el servei d ’acollida és de 8 participants diaris.  

 

Inscripcions: a partir del 26 d’agost  
  

On-line: Omplint el formulari a la pestanya “INSCRIPCIONS ON-LINE” (secció Acollida) del web www.viudinamic.org.  
  

Inici del servei d’acollida matinal: 13 de setembre  
Fi servei acollida matinal: darrer dia d’escola. 
  

Forma de pagament:  Els pagaments seran mensuals, entre l’1 i el 10 de cada mes, i a través de rebuts 

bancaris domiciliats. La quota de setembre serà proporcional als dies de servei i es cobrarà entre el 14 i el 

27 de setembre. La quota del mes de juny també serà proporcional als dies de servei. La resta de quotes 

mantindran el mateix import mensual, ja que és el càlcul sobre la mitja de dies de servei entre el període 

d’octubre a maig.  
  

Documentació que cal aportar amb la inscripció:  

Còpia escanejada o fotografia visible de la targeta sanitària del/la participant. 

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS PREUS 

Opció 5 dies/set de 8.00 a 9.00h 35,00€/mes 

Opció 5 dies/ set de 8.30 a 9.00h 27,00€/mes. 

Opció 5 dies/ set de 7.30 a 9.00h 49,00€/mes. 

Tiquet esporàdic d’ 1 hora 3,50€ 

Tiquet esporàdic ½ hora 2,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

        Informació i consultes:  

93.357.35.19 (9 a 16h) 

657 548 800 (16 a 18h) / 671.676.699  

extraescolars@viudinamic.org 

 

 

 

 

1. ALTA DEL SERVEI D’ACOLLIDA 

Per participar en el servei caldrà que feu la inscripció online mitjançant  

la plataforma virtual de Dinàmic: www.viudinamic.org (secció “Inscripcions”) 

Cal adjuntant tota la documentació sol·licitada abans de començar el servei.  
Per a qualsevol dubte ens podeu contactar a través del correu electrònic extraescolars@viudinamic.org 

 

2. BAIXA DEL SERVEI D’ACOLLIDA 

Per tramitar la baixa d’un participant a alguna de les activitats us haureu de posar en contacte amb Dinàmic a través del 

correu electrònic administracio@viudinamic.org o trucant als telèfons 651 18 12 44 / 93 357 35 19.  

No tindrà validesa una baixa comunicada al monitor/a o a l’escola. 

Les baixes s’han de comunicar d’un mes per l’altre, independentment de si s’ha realitzat o no algun dia  o de si s’ha 

executat el cobrament del rebut mensual. De la mateixa manera, en cap cas es realitzaran devolucions parcials ni totals 

per deixar d’assistir a l’activitat durant el transcurs d’un mes. Només en casos justificats (malaltia, lesió o confinament 

per Covid-19), es valorarà retornar un percentatge de la quota.  

Els cobraments es realitzen de manera mensual i es duran a terme entre els dies 1 i 10 del mateix mes, és a dir, què els 

cobraments es realitzen sobre el mes en curs i no a mes vençut. 

 

3. RELATIU A DEVOLUCIONS DE REBUTS 

Dinàmic es posarà en contacte amb les famílies quan arribi un rebut retornat. La comunicació es realitzarà via correu 

electrònic, SMS o trucada. En aquesta comunicació informarem dels detalls del rebut o rebuts retornats i es pactarà la 

manera en què s’abonarà. Les despeses associades al retorn del rebut seran afegides a la quota mensual pendent. 

Si passat 15 dies de la comunicació inicial per part de Dinàmic, la família no s’ha posat en contacte, el/la participant no 

podrà continuar realitzant l’activitat. 

 

4. AUTORITZACIONS 
 

• Administració de medicaments: Aquelles famílies que necessitin que al seu infant se li administri qualsevol tipus de 

medicament durant la realització d’una activitat extraescolar hauran de posar-se en contacte amb Dinàmic a través 

del correu electrònic. També serà necessari un informe mèdic què indiqui el medicament a subministrar així com la 

dosi i l’horari. 
 

• Drets d'imatge: Al formulari d’inscripció trobareu les dues opcions en l’apartat que pertoca. 

 
 

5. PARTICIPACIÓ I RÀTIOS 
 

Per poder obrir el servei proposades serà necessari una ràtio mínima participants en les diferents opcions horàries.  

Si durant el curs alguna el servei baixa de participació fins al punt d’estar per sota del nombre mínim estipulat, es valorarà 

la seva cancel·lació total o parcial, sempre informant amb antelació a les famílies perquè aquestes es puguin reorganitzar. 

 

 

7. ALTRES DADES D'INTERÈS  
 

Segons la situació i normatives derivades de la COVID-19 que estiguin vigents durant el curs escolar 2021/22, hi poden 

haver canvis en l’organització, funcionament habitual i/o preus de les extraescolars. En tot cas, sempre us serien 

comunicats amb l’antelació i previ consens amb l’AFA. 

 

 

 

 

http://www.viudinamic.org/
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