Acompanyaments llançadora des del carrer Sant Cristòfol
PER A ALUMNES nascuts entre el 2005 i el 2012.
CONSISTEIX: En acollir nens i nenes en un punt concret i senyalitzat del carrer Sant Cristòfol , al
costat de la nova parada de la línia 8 del bus de Manresa, fer grups de 10 nens i nenes i
acompanyar-los fins a l'escola Ítaca. Seran acompanyaments llançadora. Hi haurà un guia i es
faran dos horaris.
HORARIS:
1r torn a les 8:45. (petits, mitjans i grans)
2n torn a les 9:00 (només petits)

QÜESTIONS PRÀCTIQUES: Al principi del servei cada família haurà de signar un paper de
responsabilitat (similar al que es firma a l’escola per fer les sortides).
Per fer ús del servei caldrà haver pagat la quota de serveis de la CAFI.
Els dies de pluja el servei es farà igualment i serà decisió de cada família utilitzar-lo o no. En cas
que el pare/mare/familiar no estigui a la parada en la tornada de l’escola, el monitor
s’emportarà el nen fins al final del recorregut, avisarà als responsables del nen i serà
responsabilitat d’aquests anar-lo a buscar on el monitor els digui. Abans de començar el servei
cada família haurà de confirmar que ha pagat l’assegurança de la FAPAC (la mateixa de les
extraescolars, NO s’ha de pagar dues vegades), en cas de no haver-la pagat haurà de demanar
al responsable del servei la informació. El cost de l’assegurança és de 5 euros.
PREUS: El preu del servei anirà en funció del número de desplaçaments mensuals que faci cada
família (els germans sumen desplaçaments conjuntament) segons la taula següent:

Desplaçaments mensuals

Cost mensual

0-10

5 euros

11-20

7 euros

21-30

9 euros

31-40

10 euros

41-50

11 euros

51-60

12 euros

61-70

13 euros

71-80

14 euros

81-90

15 euros

91-100

16 euros

