
 

 

 
INFORMACIÓ SOBRE LES QUOTES 

Curs 2020-2021 
 

 IMPORTS 

MATRÍCULA 100 € 

QUOTA MITJA JORNADA 
(De 9 a 13h) 

230 €/mes 
*(46€ + 184€) 

QUOTA JORNADA SENCERA 
(de 9 a 16h) 

345 €/mes 
*(69€ + 276€) 

PREU HORA EXTRA 8 €/hora 

QUOTA MENSUAL MANTENIMENT DE PLAÇA 70 €/mes 
 

 

 El servei de Mirades segueix el calendari escolar i per tant s’inicia a primers de setembre i acaba al juny, 
ampliant-se fins a finals de juliol com a casalet. Els horaris del servei són, de dilluns a divendres, de 9h a 
16h podent-se ampliar, de 8.30 a 9h. En aquesta franja horària, les famílies poden optar per fer mitja 
jornada (4 hores) o jornada sencera (7 hores) decidint l’hora d’arribada i de recollida del seu fill o filla 
dins l’horari del servei. L’horari de la mitja jornada (4h) és de 9h a 13h i el de la jornada completa és de 
9h a 16h. 
 

 En els moments d’entrada i sortida, és molt important ser puntuals i respectar els horaris d’àpats i 
descans dels infants que estiguin a l’espai. Si la família recull l’infant més tard de l’hora habitual, es 
cobrarà el retard d’acord amb la tarifa de preu hora extra i a partir dels 15 minuts de retard. En cas 
d’arribar amb retard, es prega avisar a la mare de dia el més aviat possible. 

 

 En cas de superar les hores contractades de mitja jornada o jornada sencera, s’aplicarà la quota d’hora 
extra segons el temps utilitzat. En cap cas, les hores de servei realitzades fora de l’horari pactat, es 
compensaran per hores de manca d’assistència per part de l’infant. 
 

 Hi ha la possibilitat de venir tots els dies de la setmana, menys dies o menys hores de les contractades 
però les quotes seran sempre les mateixes a fi de poder sostenir econòmicament el projecte. No 
obstant això, es recomana una assistència periòdica mínima a fi que l’infant pugui establir un vincle 
positiu amb l’espai, els altres infants i els adults així com adquirir uns hàbits i rutines que alhora li donen 
seguretat. 
 

 S’estableix una matrícula de 100€ per infant en concepte de reserva de plaça per al curs en que es 
matriculi. Aquest import es pagarà en efectiu en el moment de fer la inscripció. En cap cas es retornarà 
l’import de la matrícula. Tanmateix, per als infants que ja estan assistint al servei, s’obrirà un període 
d’inscripció per al curs següent. En cas de quedar places lliures, s’obrirà un nou període d’inscripció a la 
resta de públic en general. Les famílies interessades podran realitzar una entrevista i en cas de 
formalitzar la inscripció, s’abonarà, en efectiu, l’import de la matrícula per al curs següent o actual, si la 
inscripció es fa durant el curs (matrícula viva). 

 
 

 



 

 

 S’estableix una quota mensual de manteniment de plaça per aquelles famílies que, feta la inscripció i 
pagament de la matrícula, decideixin no incorporar al seu infant, bé al setembre o iniciat el curs, però 
volen guardar la plaça. Si una família, decideix donar-se de baixa del servei, en cap cas es retornarà 
l’import de la matrícula i quotes de manteniment pagades. Aquesta quota mensual de manteniment 
s’abonarà, en efectiu o altre mitjà que es pacti, els primers 5 dies de cada mes. 

 

 *El 20% de la quota es cobrarà, en efectiu, en concepte d’autogestió (llum, aigua, calefacció, etc.) del 
projecte, abans del dia 5 de cada mes. La resta, la cooperativa ho domiciliarà pel banc en els primers 
cinc dies del mes. 

 

 Es cobren 11 mensualitats, de setembre a juliol, independentment de les vacances familiars. Cada 
quota es cobra per mes sencer, llevat en el cas que un infant s'incorpori a mitjans de mes, doncs en 
aquest cas, es cobrarà la part proporcional als dies de servei usats. I en el cas d’incorporar-se passat 
setembre, es pagaran els mesos corresponents segons el mes en que s’inicia l’ús del servei a Mirades.  

 S'aplicarà una reducció del 10% sobre les quotes a les famílies amb dos infants que assisteixin 
simultàniament a l’espai. El descompte s’aplicarà només sobre una quota i respecte a la que tingui 
l’import més baix. 
 

 Davant la situació especial que impliqui la no assistència (per malaltia, vacances familiars, etc.) de 
l’infant, cal avisar de la no assistència el més aviat possible, no retornant-se cap import ni compensant 
les hores i/o dies no assistits. 

 

 En cas de no obrir el servei (per meteorologia, casos de força major, vaga, etc.) s’informarà a les famílies 
el més aviat possible i es valorarà cada cas seguint els protocols establerts. Com a norma general, i 
llevat que no s’arribi a altra acord amb les famílies, se seguiran cobrant les quotes mensuals pertinents 
a fi i efecte de poder sostenir el projecte econòmicament. 

 

 En cas de malaltia, baixa o absència de la mare de dia habitual, en principi, aquesta serà substituïda per 
una altra persona, que compleixi tots els requisits per exercir la seva tasca, i les famílies no hauran 
d’assumir cap cost extra al respecte. En cas de no poder ser substituïda, s’informaria a les famílies el 
més aviat possible a fi de consensuar una solució. Per norma general i llevat que no s’arribi a altra acord 
amb les famílies, se seguiran cobrant les quotes mensuals corresponents a fi i efecte de poder sostenir 
econòmicament el projecte. 
 

 Si alguna família decideix deixar el projecte a mig curs ha d’avisar amb dos mesos d’antelació o pagar la 
quota d’aquests dos mesos. 

 

 Tots els rebuts domiciliats seran gestionats per la cooperativa qui alhora serà l’encarregada de realitzar 
els tràmits pertinents en cas d’impagament o rebuts retornats. Només els imports de la matrícula, 
autogestió i quota mensual de manteniment de plaça són cobrats, en efectiu, per la mare de dia, 
podent-se acordar altra fórmula amb la família. 


