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PROPOSTA ACOLLIDA DE TARDA CEIP SAMUNTADA 

 

 

 

S’obre una nova modalitat de servei d’acollida de tardes: 

o Servei esporàdic mensual 

o El servei s’activarà sempre que hi hagin reserves fetes per part de les 

famílies AMB antelació 

o En el moment que al serveis es tinguin 6 infants FIXES MENSUALS 

EN LA MATEIXA FRANJA, el servei passarà a tenir les mateixes 

condicions que el servei d’acollida de matins 

 

Per gaudir el servei amb previsió:  

 S’haurà d’enviar missatge per l’aula virtual, indicant els dies 

que es reserven del mes. Si no es té accés a l’aula virtual, es pot 

fer la inscripció mitjançant aquest link 

 Es farà el pagament a principi de mes en funció de les 

reserves 

 Franja mínima de gaudiment 30 minuts 

 No hi haurà devolucions, es gaudeixi o no el servei, ja que hem 

de tenir una previsió de monitors disponibles i assumir el seu cost 

 

Per gaudir el servei, a causa d’un imprevist/urgència: 

 

 En cas de NO haver fet reserva prèvia podreu contactar amb 

nosaltres mitjançant el xat de la nostra web i preguntar si tenim 

el servei actiu per poder-ho utilitzar.  

 El poder gaudir el servei o no, estarà condicionat si prèviament ja 

està activitat. 

 Posteriorment, s’haurà d’enviar missatge per l’aula virtual per 

formalitzar la reserva 

 

  

http://www.villageniu.net/
mailto:villageniu@villageniu.net
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=61
http://www.villageniu.net/


 

 

 
www.villageniu.net 

Carrer de Budapest, 81 – 08206 Sabadell 

villageniu@villageniu.net 

 

PREU DEL SERVEI 

 

- El preu anirà en funció dels infants inscrits a la mateixa franja, tenint present 

que el preu per hora per un infant  inscrit és de  15€/h 

o Exemples: 

 

 Si un tenim 2 infants de 16.30h a 17.30h diaris, cadascú pagarà 

7.5€ per dia reservat i/o gaudit 

 Si tenim 1 infant de 16.30h a 17.00h i  1 infant de 16.30h a 17.30h: 

 Els infants de 16.30h a 17.00h (coincideixen en la mateixa 

franja) pagaran 3.75€/dia pels 30 minuts 

 Els infants de 17.00h a 17.30h (només 1 infant) pagarà 

7.5€/dia pels 30 minuts (on només estarà ell amb el 

monitor) 

 Per tant,  

o l’infant de 16.30h a 17.00h pagarà: 3.75€/dia 

reservat i/o gaudit 

o L’infant de 16.30h a 17.30h, pagarà 3.75€ + 7.5€ = 

11.25€/dia reservat i/o gaudit 

 
 
  

Cost 1h 30 minuts/dia (16.30h a 18.00h) = 22.5€/dia 

 

A dividir el cost 
entre el nombre 

d'infants 
coincidents 

Cost 1h/dia (16.30h a 17.30h) = 15€/dia 

 

A dividir el cost 
entre el nombre 

d'infants 
coincidents 

Cost 30 minuts/dia (16.30h 
a 17.00h) = 7.5€/dia 

 

A dividir el cost 
entre el nombre 

d'infants 
coincidents 

http://www.villageniu.net/
mailto:villageniu@villageniu.net
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DUBTES REFERENT AL SERVEI 

 

 

Per qualsevol consulta, no dubteu en preguntar-nos per: 

 el nostre xat del web  

 el nostre email: Sabadell@villageniu.net 

 el nostre telèfon 93 380 12 61 (de 10h a 20h, dies laborals) 

 les nostres oficines: carrer de Budapest, 81 de Sabadell. 

Com arribar? Fes clic aquí 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.villageniu.net/
mailto:villageniu@villageniu.net
http://www.villageniu.net/
mailto:Sabadell@villageniu.net
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Budapest,+81,+08207+Sabadell,+Barcelona/@41.5640754,2.0839253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a494c0770ec4b5:0x47ea84843f616389!8m2!3d41.5640714!4d2.086114

