El casal d’estiu 2022 estarà condicionat a les mesures de seguretat i a l’actualitat del moment.

ALLARGAMENT TARDES D´1 AL 15 DE JULIOL
L’allargament és un servei que oferim per la primera quinzena de juliol en
horari de 15 a 17h. L’escola bressol al juliol tanca a les 15h.
El servei el durà a terme l’equip d’educadores de suport de l’escola, donant
continuïtat a l’estada dels infants a l’escola bressol.
El preu de l’allargament son 75€ (de l’1 al 15 de Juliol inclòs el berenar)
És un preu únic pels 15 dies, no es poden agafar setmanes individuals.
L’allargament no està dins de la campanya de vacances d’estiu.
La preinscripció a l’allargament podeu fer-la
www.ambitescola.cat a l’apartat d’ Infofamílies.
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BRESSOL ESTIU 2022
Àmbit Escola volem donar un servei a les famílies, donant continuïtat al
projecte de l’escola bressol EBM Germanetes des del 18 al 29 de Juliol i de
l’1 al 26 d’agost.
Centrarem el joc en l’activitat creativa, la descoberta i l’experimentació dels
infants. La intervenció de les educadores vetllarà per potenciar:




El vincle afectiu amb l’infant per fomentar el seu desenvolupament.
Moviment i joc lliure com a motor del creixement.
Gaudir de les propostes de jocs relacionades amb l’experimentació,
pintura, textures i colors, deixant sortir als petits artistes que porten dins.

1.- PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
Horaris
8 a 9h
9 a 9:30h
9:30 a 10:30h
10:30 a 11:30h
11:30 a 13h
13 a 15h
15 a 16h
16h a 17h
17h

Acollida matinal (opcional).
Entrada.
Propostes de joc i experimentació.
Jocs d’aigua al pati.
Treballar hàbits d’higiene i autonomia.
Dinar.
Migdiada.
Hàbits d’higiene i activitat relaxada.
Berenar.
Recollida d’infants.

2.- EL NOSTRE EQUIP
L’equip estarà format preferentment per l’equip d’educadores de suport
de l’escola bressol EBM Germanetes.
La ràtio és un educador/a per cada 8 infants, regulat pel Decret 267/2016.

3.- MENJADOR
Elaborarem els menús a la cuina pròpia de l’escola bressol EBM Germanetes,
i els hi donarem continuïtat als menús elaborats durant la resta del curs.

4.- PREINSCRIPCIÓ ONLINE
La preinscripció del bressol comença el 23 d’Abril, a la nostre web
www.ambitescola.cat a l’apartat d’ Infofamílies.

5.- BEQUES BRESSOL
Possibilitat de sol·licitar ajudes econòmiques. Les famílies que vulguin
demanar aquests ajuts s’han de posar en contacte amb Àmbit Escola.
Les dates per poder sol·licitar les ajudes és del 23 d’abril al 23 de maig de
2022.
Activitat inclusives
Sol·licitud de monitor de suport per a infants amb necessitats educatives. Les
dates per poder sol·licitar el monitor de suport és del 27 d’abril al 27 de maig
de 2022.

6.- PREUS BRESSOL ESTIU
Acollida

9 a 12h

9 a 17h

(8 a 9h)

(sense dinar)

(dinar i berenar inclòs)

45€

150€

260€

Acollida

9 a 12h

9 a 17h

(8 a 9h)

(sense dinar)

(dinar i berenar inclòs)

Una Setmana

25€

80€

138€

Dues setmanes

25€

80€

138€

Casal sencer
(del 18 al 29 de juliol)

A partir de la 3era setmana d’inscripció els preus per setmana
son:
Acollida (8 a 9h)

9 a 12h (sense dinar)

9 a 17h (dinar i berenar inclòs)

22,50€

75€

130€

7.- FORMES DE PAGAMENT:
En la inscripció us demanarem les dades bancaries per poder presentar un
rebut bancari abans de començar el casal bressol d’estiu.

8.- SERVEIS MÍNIMS:






Bressol: 15 infants per setmana
Acollida matinal durant el Bressol estiu : 8 infants
Allargament : 15 infants
Servei de menjador cuina pròpia : 15 infants
Servei de menjador amb càtering : 7 infants

9.- DOCUMENTACIÓ
Per confirmar la inscripció a l’allargament i al bressol estiu, cal que ens envieu
la següent documentació:






Full d’inscripció
Fotocòpia targeta sanitària i llibre de vacunes
Foto carnet de l’infant
Fulls d’autoritzacions
Comprovant de pagament

Termini per enviar
tota la informació és el 15 de juny, al correu
administracio@ambitescola.cat.
Contacte
Teresa Via administracio@ambitescola.cat
671 248 362
AMBIT ESCOLA S.L.

DATA DE REUNIÓ ONLINE
DIMARTS 3/05/2022 A LES 17:30h
ENLLAÇ: meet.google.com/rtz-cuwb-wwt

10.- ANULACIONS
Àmbit Escola es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre
d’infants inscrits no arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s
servei/s es retornarà el 100% de l’import abonat mitjançant transferència
bancària.
Les famílies poden notificar anul·lacions:



Amb 1 mes d’antelació es retornarà el 100% de l’import abonat.
Amb 15 dies d’antelació abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el
50% de l’import abonat.

Per les anul·lacions i/o baixes notificades durant els 15 dies abans de l’inici
del casal o durant el desenvolupament del mateix, no es retornarà cap
import.

