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Vila-sacra, abril de 2019

Benvolguts veïns,
com cada any per aquestes dates estem començant a
preparar el Casal per a aquest proper estiu (juliol, agost,
principis de setembre).
És per aquest motiu que ens posem en contacte amb els
pares dels nens i nenes que tenen des de 3 fins a 12 anys per
tal de veure quines són les vostres preferències per començar a
dissenyar els horaris que s’acabaran realitzant (el mínim per
obrir el servei és de 9 nens).
Aquest any tornarem al sistema inicial i no es farà
conjuntament amb Fortià. Per tant, les instal.lacions que
s’utilitzaran seran les del nostre municipi.
S’anirà un dia a la setmana a la piscina i aquest dia es
sortirà a les 17.30 h (en principi els dijous). El desplaçament es
farà amb autocar.
Els horaris definitius que es varen fer l’any passat van ser
juliol de 9 a 15 h (dinar amb carmanyola) i agost de 9 a 13 hores,
però tot dependrà de si hi ha mínim de 9 nens per ampliar o
reduir l’horari.
Els preus que us oferim més endavant, són Preus i Horaris
Bonificats, és a dir, per a nens i nenes empadronats a Vila-sacra,
per a les famílies que tinguin ascendents directes empadronats
als municipis (entenent com a germans, pares o avis), a les
famílies que tinguin un bé immoble d’urbana en el municipi i a les
famílies en què el responsable de l’infant acrediti que treballa al
municipi.
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Si no compleixen cap d’aquestes condicions anteriors el
preu marcat es veurà incrementat en un 30 %.
També cal dir que hi haurà una Bonificació del 20% per
família nombrosa o monparental (cal acreditar-ho amb el carnet)
per totes les famílies que compleixin aquesta condició.
Preus i horaris proposats:








Matí de 8 a 13 hores: 170 €/mes
Matí de 8 a 13:30 h: 190 €/mes
Matí de 8 a 15 hores: 240 €/mes
Matí de 9 a 13 hores: 130 €/mes
Matí de 9 a 13:30 hores: 150 €/mes
Matí de 9 a 15 hores: 205 €/mes
Tarda de 15 a 18 hores: 105 €/mes

Aquests preus, que són els mateixos que l’any passat,
inclouen l’entrada a la piscina, però no el cost de l’autocar
que serà de 15€/mes que caldrà afegir als preus anteriors.
Recordar-vos que independentment dels horaris que surtin,
s’anirà un dia a la setmana a la piscina i aquest dia es sortirà
a les 17.30 h (en principi els dijous).
En el cas que hi hagi prou nens per oferir el tram d’horari fins
a les 15 h, hi hauria dues opcions per el tema del dinar: servei de
menjador, el cost del dinar, pels nens que es quedin tot el mes és
de 5,25€/dia addicionals (no està inclòs als preus anteriors) o bé
l’altra opció seria portar-se la carmanyola de casa que és el que
va sortir l’any passat. S’escollirà la opció més votada de les dues.
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Cal dir-vos que s’hauran de respectar els horaris marcats,
és a dir, que no es prorrategeran ni els dies ni les hores. Sí
s’acceptarà fer la meitat del mes, però no menys.

Abans del dia 21 de maig tots els pares i mares que hi
estigueu interessats cal que truqueu a l’Ajuntament de Vilasacra (972.507523) i ens comuniqueu quina és la vostra opció
escollida. Les places són limitades.
A partir del dia 23 de maig ja us informarem dels horaris
definitius en funció de les vostres preferències i ja es podrà fer
la inscripció definitiva.
Atentament,
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA

