EXDFGEXTRAESCOLARS INFANTIL 20-21

ANGLÈS P4-P5
Jugar, cantar i parlar... però només en anglès!
La Gosia Wirkus i el seu equip de Petit London ens ofereixen aquesta activitat destinada a nens i nenes
d’Infantil per establir contacte amb l’anglès. Si els donem la possibilitat d’escoltar aquesta llengua en edats
primerenques, tindran més facilitat per aprendre-la i expressar-s’hi. A traves de flashcards, jocs simbòlics,
contes i cançons adquiriran diferents habilitats de forma lúdica i sense esforç.
JUDO (P5)
Associació Girona Judo (Grup1: P5 - 3er)
Activitat d’iniciació al judo, esport amb un marcat perfil formatiu i educatiu, tant en l’aspecte
físic com psicològic. La quota dóna dret a examen (cinturó i diploma) i a participar a totes les activitats
lúdiques i esportives organitzades per l’Associació Girona-Judo.

EXDFGEXTRAESCOLARS INFANTIL 20-21
MÀ I MANETES (P4 i P5)
Neus Cutrinas
Activitat de manualitats que combina tècniques i materials ja coneguts pels infants (cartolina, pintura...)
amb d’altres per descobrir (fang, fusta, guix, sorra...). Es realitzaran treballs individuals o de grup, que
permetin el coneixement dels colors, del modelat, de les matèries, del dibuix.

FUTBOL SALA (P5)
Escola Esportiva del GEiEG
El futbol Sala pretén ser una eina complementaria al model educatiu escolar que es desenvolupa en
l’escola ordinària setmanalment, amb l’objectiu de donar una continuïtat a la formació esportiva del nen/a,
basant-nos en la seva educació integral i adquirint capacitats, habilitats, destreses, coneixements, així com
també, actituds, normes i valors, que acostaran al nen/a a l’esport amb un ventall d’adquisicions molt ampli,
i sobretot amb un bon esperit crític.

PATINATGE (P5)
GEiEG. Activitat amb patins
Els objectius principals son el desenvolupament de les capacitat físiques i motrius a través del
patins i aconseguir un domini sobre aquests. Els continguts a treballar seran la familiarització amb l’activitat
dels patins (posició bàsica, caigudes, equilibris, girs i frenades) i més endavant activitats de
perfeccionament (circuits d’habilitat, ziga-zagues, saltar obstacles i figures). Normalment treballarem a
partir de tasques, exercicis i jocs..

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL 2020-21
FULL D’INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A __________________________________________________________________
CURS 20-21 _____________  TELÈFONS ______________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ___________________________________________________________________________
DADES BANCÀRIES:

□ El mateix número de compte on es cobra el servei de menjador
□ Nou número de compte
(24 dígits)

_ _ _ _ ENT_ _ _ _ OF._ _ _ _ DC_ _ NÚMERO_ _ _ _ _ _ _ _ _______

MARQUEU AMB UNA X L'ACTIVITAT O ACTIVITATS QUE DESITGEU:

SERVEI DE BON DIA

□  ANGLÈS
Divendres (13:45 a 14:45)
□  MÀ I MANETESDilluns (13:45 a 14:45)

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□  Bon dia 30 minuts
25 €

□  MÀ I MANETESDimarts (13:45 a 14:45)
□  JUDO *
Divendres (16:20 a 18:00)

P4 i P5

24 €

P4

19,5 €

P5

19,5 €

P5

23 €

□  FUTBOL SALA 1 dia
□ Dill. o □ D
 imec.
□  FUTBOL SALA 2 dies Dilluns i dimecres
□ PATINATGE
Dijous (16:20-18:00)
P5

□  Bon dia
□  Bon dia

1 hora35 €
1,5 hores

40 €

P5 (16:20 a 18:00)

28 €

SERVEI DE BONA TARDA

P5 (16:20 a 18:00)

47 €

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□  Bona tarda 30 minuts

28 €
**per mantenir grups estables nomès s’acceptaran matrícules a l’inici de curs**

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ
Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert abans del
21 de setembre al mail de l’Ampa o demanant cita prèvia a la
Secretaria de l’Ampa Les quotes es cobraran per rebut
bancari mensual a mes vençut.
IMPORTANT
1. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté totes les
dades personals, bancàries i la fulla signada.
2. Les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats
extraescolars de l’Ampa. (penjat a la web de l’Ampa)
3. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat en el cas que
es produïssin baixes a final de trimestre i no s’arribés al mínim
d’inscrits.
4. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig, excepte
guarda que comença i acaba com el curs escolar.
5. En cas de voler-se donar de baixa d'una activitat cal
comunicar-ho per escrit a la secretaria de l'AMPA, i la baixa es
farà efectiva al final del trimestre en curs i s’haurà d’abonar
l’import total del trimestre..
6. Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida després
de l’activitat (els retards es computaran com un servei eventual,
llegir reglament Extraescolars Ampa)

□  Bona tarda 1 hora
□  Bona tarda 1,30 hora

Autoritzo que es facilitin les meves dades de contacte a l’empresa
responsable de l’activitat, pel bon funcionament i coordinació de la
mateixa.

□ Sí □
 N o
Accepto que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar
durant l'activitat per tal d'il·lustrar materials de caràcter gràfic i
audiovisual de l’activitat del l’activitat extraescolar.

□ Sí □
 N o
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals
recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer EXTRAESCOLARS, el
responsable del qual és l’ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA
VERD. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder-vos prestar
els serveis esmentats prèviament en aquest mateix full d’inscripció i només
seran cedides a l’empresa adjudicatària de la prestació del servei del casal.
Aquestes dades no es comunicaran o cediran a cap entitat, empresa o persona
diferent a les citades anteriorment Podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual
heu
d’adjuntar
una
fotocòpia
del
vostre
DNI, adreçada a
ampaverd@gmail.com o bé a AMPA Escola Verd, Carrer Joan Maragall 32, BS 17002 GIRONA.

SIGNATURA
Pare/mare/tutor

7. Famílies que no paguen AMPA, increment del 40% del preu de
l'activitat.
*L’activitat JUDO 10€ més a la primera quota, en concepte de la
mútua, diploma, drets d’examen i cinturó.

Girona, ..................................... de 2020

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 20-21
ANGLÈS (1er-6è)
Fomentem l’expressió oral
La Gosia Wirkus i el seu equip de Petit London ens ofereixen aquesta activitat destinada als alumnes de
primària per fomentar l’expressió oral. A través de flashcards amb diferents situacions, jocs i contes es
treballarà i s’ampliaran el vocabulari i les estructures gramaticals. Amb els més grans, a través del role play,
simularan situacions que es poden trobar a la vida real com ara anar al metge, anar a comprar, sopar en un
restaurant, demanar localitzacions...

JUDO (1er-6è)
Associació Girona Judo (Grup1: 1er-3er, Grup2: 4rt-6è)
Activitat d’iniciació al judo, esport amb un marcat perfil formatiu i educatiu, tant en l’aspecte físic com
psicològic. La quota dóna dret a examen (cinturó i diploma) i a participar a totes les activitats lúdiques i
esportives organitzades per l’Associació Girona-Judo.

FUTBOL SALA (1er-6è)
GEiEG
El futbol Sala pretén ser una eina complementaria al model educatiu escolar que es desenvolupa en l’escola
ordinària setmanalment, amb l’objectiu de donar una continuïtat a la formació esportiva del nen/a, basant- nos
en la seva educació integral i adquirint capacitats, habilitats, destreses, coneixements, així com també,
actituds, normes i valors, que acostaran al nen/a a l’esport amb un ventall d’adquisicions molt ampli, i sobretot
amb un bon esperit crític.

JOC TEATRAL (1er-3er)
Anna Maria Hidalgo
Activitat de descoberta de les arts escèniques basada en jocs i exercicis que permeten als infants
desenvolupar les seves qualitats interpretatives, enriquir l’expressió corporal i dramàtica, potenciar el treball
d’equip, fomentar la creativitat i facilitar la improvisació. Es treballarà l’expressió corporal i verbal, el joc
dramàtic, la representació i la introducció al maquillatge.

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 20-21

TEATRE (4rt-6è)
Anna Maria Hidalgo
Activitat d’apropament i aplicació de diverses disciplines teatrals per a la preparació i realització d’una
escenificació final. Es treballarà l’expressió corporal, l’expressió oral, la dicció i projecció de la veu, el joc
dramàtic, la improvisació i representació i el maquillatge.

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 2019-2020

ROBÒTICA
Grup 1. Introducció a la robòtica amb Lego Wedo i Scratch (1er-3er)
Activitat destinada als alumnes de Cicle Inicial, on treballaran de forma creativa amb les tradicionals peces de
Lego® a les quals hi podran afegir sensors i motors, per convertir les seves creacions en petits robots de
Wedo que programaran fent servir Scratch. Aquest software, desenvolupat pel MIT i referent mundial en el
camp del treball de les noves tecnologies, ens permet també introduir l’alumnat en la creació de videojocs, de
manera que les sessions de robòtica s’alternaran amb altres de creació de videojocs i animacions.
Grup 2. Robòtica amb Lego Mindstorms (4rt-6è)
Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen
amb un sistema de rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques
d'enginyer, mecànic, cap de magatzem i director, per crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el
treball dels valors dins del grup. Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació
de videojocs, fent ús de l'innovador software educatiu de Microsoft Kodu amb el que podrem recrear terrenys
de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen les bases de la programació
orientada a objectes.

PATINATGE (1er-6è)
GEiEG. Activitat amb patins
Els objectius principals son el desenvolupament de les capacitat físiques i motrius a través del patins i
aconseguir un domini sobre aquests. Els continguts a treballar seran la familiarització amb l’activitat dels
patins (posició bàsica, caigudes, equilibris, girs i frenades) i més endavant activitats de perfeccionament
(circuits d’habilitat, ziga-zagues, saltar obstacles i figures). Normalment treballarem a partir de tasques,
exercicis i jocs..

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 20-21

ART I CREATIVITAT (1er-6è)
El drac blau
L'activitat d'ART I CREATIVITAT és un espai didàctic per al desenvolupament de l’expressió plàstica. El treball
es centra en acompanyar als nens i nenes a despertar la seva percepció sensible, alliberar-se d’imatges
preconcebudes i a desenvolupar la seva pròpia capacitat creativa i facilitant la comprensió del fet estètic. Ens
centrarem principalment en tres àmbits: el TRAÇ, el COLOR i el VOLUM. Descobrirem el món del color i les
seves qualitats, farem collage, pop ups, dibuix de formes, ritmes, dibuix dinàmic, dibuix lliure... i
experimentarem amb fang tot descobrint les tècniques bàsiques de la ceràmica i el modelat.

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 2019-2020

INICIACIÓ ESPORTIVA – PEHC EUSES (1er-3er)
EUSES – Centre adscrit a la Universitat de Girona i AMPA Escola
Verd
Els vostres fills/es s’introduiran a una activitat esportiva que els permetrà descobrir i aprendre les bases
atlètiques i gimnàstiques dels moviments esportius: les carreres, els salts, els girs, els llançaments i les
recepcions entre d’altres. Practicaran les habilitats motrius comunes dels principals esports col·lectius (Futbol,
Bàsquet, Handbol, Rugbi i Voleibol), a través dels jocs pre-esportius de cooperació-oposició i circuïts que
permetran desenvolupar el TNI (Treball Neuromuscular Integrat), una metodologia en fase de
desenvolupament i estudi elaborada per EUSES (Escola Universitària de l’Esport i la Salut), a través del
projecte PEHC (Physical Education, Health and Children).
L’activitat d’iniciació esportiva és un projecte pilot innovador d’Educació Física i Esport Saludable que
realitzarà un diagnòstic sobre la competència motriu, l’alimentació i els hàbits saludables per tal de poder
orientar i consolidar l’alfabetització esportiva dels nens/es i famílies que participaran en el programa.

MECANOGRAFIA (5è-6è)
Tic – Tac Serveis
L'objectiu de l'activitat és que l'alumne/a aprengui a teclejar sense la necessitat de mirar el teclat, fet que els
permetrà guanyar agilitat i fluïdesa per poder estalviar temps a l’hora de fer treballs i posteriorment a la vida
laboral. Cada alumne/a disposa d'un usuari i una contrasenya per accedir dins les activitats del programa que
utilitzem. Aquest programa permet fer un seguiment constant i personalitzat de cada alumne/a.

EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 20-21

ESCACS (1er-6è)
Escacs a l’aula
Escacs a l’aula és un projecte que neix amb quatre eixos: la cultura, la tecnologia, la docència i l’esport. La
pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament intel·lectual, potència la capacitat de càlcul,
la memòria, la lògica i ajuda d’abstracció.
A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a les regles, constància,
esforç, honestedat... I és divertit!
El taller consisteix en un curs d'iniciació als escacs que consta de mitja classe de teoria dels escacs i mitja
classe de partides d' entrenament. El taller inclou un torneig anual intraescolar(amb copes i medalles per als
participants). Per una altre banda organitzem un torneig cada trimestre en col·laboració amb el club d'escacs
Santa Eugènia on hi participen nens i nenes de tota la província de Girona..

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 2020-21
FULL D’INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A_________________________________________
CURS 20-21 _____________  TELÈFONS ______________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ___________________________________________________________________________
DADES BANCÀRIES:

□ El mateix número de compte on es cobra el servei de menjador
□ Nou número de compte
(24 dígits)

_ _ _ _ ENT_ _ _ _ OF._ _ _ _ DC_ _ NÚMERO_ _ _ _ _ _ _ _ _______

MARQUEU AMB UNA X L'ACTIVITAT O ACTIVITATS QUE DESITGEU:

SERVEI DE BON DIA

□ ANGLÈS
Divendres (12.30-13:45)
**1r a 6è 24 €
□ ROBÒTICA 1 Dilluns (12.30-13:45)
**1r a 3r 29 €
□ ROBÒTICA 2 Dilluns (16:40-18:00)
4t a 6è 31 €
□ JOC TEATRAL Dimecres (12.30-13:45)
**1r a 3r 18 €
□ TEATRE
Dijous (12:40)
4t a 6è 21 €
□ JUDO *
Divendres (16.20/16:30-18:00) 1r a 6è 28 €
□ FUTBOL SALA 1 dia
□ Dill. o □ D
 imec. (16.20/16:30-18:00)
□ F UTBOL SALA 2 dies
Dilluns i dimecres (16.20/16:30-18:00)
□ ESCACS
Dimarts (16:20/16.30--17:30)
1r a 6è 16 €
□ PATINATGE Dijous (16.20/16:30-18:00)
1r a 6è 28 €
□ MECANOGRAFIA
Dilluns i Dimecres (12:40)
□ ART I CREATIViTAT
Dimarts (12.30-13:45)
□ I NIC. ESPORTIVA 1 dia* □ D
 imec. o □ D
 iv. ( (12.30-13:45)
□ INIC. ESPORTIVA 2 dies* Dimecres i divendres (12.30-13:45))

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□  Bon dia 30 minuts
25 €

□  Bon dia
□  Bon dia

Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert abans del 21 de
setembre al mail de l’Ampa o demanant cita prèvia a la Secretaria de
l’Ampa Les quotes es cobraran per rebut bancari mensual a mes
vençut.
IMPORTANT
1. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté totes les dades
personals, bancàries i la fulla signada.
2. Les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats extraescolars
de l’Ampa. (penjat a la web de l’Ampa)
3. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat en el cas que es
produïssin baixes a final de trimestre i no s’arribés al mínim d’inscrits.
4. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig, excepte
guarda que comença i acaba com el curs escolar.
5. En cas de voler-se donar de baixa d'una activitat cal comunicar-ho
per escrit a la secretaria de l'AMPA, i la baixa es farà efectiva al final
del trimestre en curs i s’haurà d’abonar l’import total del trimestre..
6. Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida després de
l’activitat (els retards es computaran com un servei eventual, llegir
reglament Extraescolars Ampa)
7. Famílies que no paguen AMPA, increment del 40% del preu de
l'activitat.
*L’activitat JUDO 10€ més a la primera quota, en concepte de la
mútua, diploma, drets d’examen i cinturó.

1,5 hores

40 €

SERVEI DE BONA TARDA
1r a 6è 28 €
1r a 6è 47 €

4t a 6è 36 €
* *1r

a 6è 27 €

**1r a 3r 20 €

**1r a 3r 29 €
************les activitats de 1rcurs es realitzaran de 13.45h-14.45h**************
**per mantenir grups estables nomès s’acceptaran matrícules a l’inici de curs**

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ

1 hora35 €

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□  Bona tarda 30 minuts

□  Bona tarda 1 hora
□  Bona tarda 1,30 hora

*L’activitat d’Iniciació Esportiva no
començarà fins el segon trimestre*
*La duració de les activitats de migdia serà
d’una hora

Autoritzo que es facilitin les meves dades de contacte a l’empresa
responsable de l’activitat, pel bon funcionament i coordinació de la
mateixa.

□ Sí □
 N o
Accepto que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar
durant l'activitat per tal d'il·lustrar materials de caràcter gràfic i
audiovisual de l’activitat del l’activitat extraescolar.

□ Sí □
 N o
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals
recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer EXTRAESCOLARS, el
responsable del qual és l’ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA
VERD. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder-vos prestar
els serveis esmentats prèviament en aquest mateix full d’inscripció i només
seran cedides a l’empresa adjudicatària de la prestació del servei del casal.
Aquestes dades no es comunicaran o cediran a cap entitat, empresa o persona
diferent a les citades anteriorment Podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual
heu
d’adjuntar
una
fotocòpia
del
vostre
DNI, adreçada a
ampaverd@gmail.com o bé a AMPA Escola Verd, Carrer Joan Maragall 32, BS 17002 GIRONA.

SIGNATURA
Pare/mare/tutor

Girona ..................................... de 2020

NORMATIVA EXTRAESCOLARS AMPA ESCOLA VERD GIRONA
INTRODUCCIÓ
El present document recull els aspectes relatius al funcionament intern de les activitats
en tot allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general.
Els serveis/activitats extraescolars sotmeses a aquest reglament són tots/es els que
organitza i gestiona l’AMPA.
No s’inclouen aquells altres serveis/activitats que tot i realitzar-se a l’escola son
organitzats i gestionats directament per altres organismes, entitats o empreses. En
aquest cas l’AMPA no és responsable del funcionament dels mateixos.

INSCRIPCIÓ
Poden inscriure’s als Serveis/Activitats Extraescolars els alumnes degudament
matriculats o inscrits a l’Escola Verd.
Les activitats extraescolars i els serveis que organitza l’AMPA són de caràcter voluntari.
Les activitats i Serveis s'ajusten en la mesura que sigui possible al calendari escolar.
L’alumnat que vulgui realitzar alguna activitat o utilitzar algun servei caldrà que es doni
d’alta mitjançant formulari penjat a la web de l’AMPA (http://escolaverd.entitatsgi.cat).
Si la inscripció a una activitat és inferior al mínim requerit No es garanteix la seva
realització. Es comunicarà a les famílies tan aviat com sigui possible.

ACTIVITATS, LLOC I HORARIS
A la web de l’AMPA es podrà trobar el calendari amb les activitats que s’ofereixen, els
horaris, i els preus.
Les activitats que es realitzin a l’escola es faran durant la franja del migdia de 12:20h a
14:45 i a la tarda de 16:20 a 18h
Les activitats començaran al mes d’octubre i finalitzaran al mes de maig.

PREUS DEL SERVEI I TRACTAMENT D’IMPAGATS
Cada inscripció comporta el pagament de la corresponent quota mensual i s’obliga, si es
demana la baixa d’una activitat, que es faci efectiu el pagament fins a finalitzar el
trimestre en curs.
Si la Junta Directiva o l’empresa que ofereix el servei/activitat ho considera necessari es
podría establir una matrícula inicial o una quota prèvia de reserva de plaça.

Algunes activitats poden generar despeses de llibre o material.
Es comunicarà a les famílies l’import de la despesa i es cobrarà juntament amb el 1r
rebut mensual. (aquesta despesa de material no serà retornada en cap cas, ni en cas de
baixa de l’activitat.)
Els pagaments es faran per domiciliació bancària a la compte que les famílies han
proporcionat a l’AMPA. En el cas d’un rebut retornat, un cop notificat telefònicament o
per correu electrònic, l’interessat haurà de procedir a realitzar l’abonament de l’ import
corresponent en un període màxim de 5 dies escolars, mitjançant un ingrés al número de
compte de l’AMPA o aquell altre que es designi expressament on es farà constar el nom
de l’alumne i el mes al que correspon el rebut retornat.
En cas que no es realitzi el pagament en el termini establert , l’alumne no podrà assistir
a l’activitat/servei fins haver realitzat el pagament dels imports pendents.
El pagament d’un rebut pendent no eximeix dels pagaments anteriors.
Els preus de les activitats estan publicats a la web de l’AMPA i son per socis de l’AMPA.
En cas de no ser soci de l’AMPA i voler realitzar l’activitat igualment hi haurà increment
del cost del 40% al rebut corresponent.
Caldrà estar al corrent de tots els pagaments del curs anterior de qualsevol servei de
l’AMPA per tal de poder fer la inscripció i del curs vigent per continuar inscrits en els
trimestres successius.

ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES
Els alumnes seran recollits pels professors de les activitats en el seu pati o aula.
Les faltes reiterades d’assistència a l’activitat seran comunicades al responsable de
l’AMPA qui es posarà en contacte amb la família. Les absències no afectaran les quotes
de pagament mensual. La Junta directiva podria acordar fer excepcions en les absències
de llarga durada convenientment justificades.
PROFESSORAT DE LES ACTIVITATS
Si un professor, per qualsevol motiu, no pot fer l’activitat un dia, ho comunicarà el més
aviat possible,per tal de poder avisar als alumnes corresponents.
Les sessions que no es realitzin per falta d’assistència del professor es recuperaran el és
aviat possible i de la manera que es consideri més convenient. Si ja no fos possible
s’aplicarà la reducció corresponent de la quota.
El professorat de les activitats extraescolars no es fa responsable dels alumnes fora de
l’horari establert.

PROBLEMES DE CONDUCTA
Quan un alumne distorsioni de forma repetitiva la sessió, el professor ho comunicarà a la
família i al responsable de l’AMPA i s’aplicaran les mesures necessàries per a solucionar
el problema.
Si el problema persisteix es podria arribar a l’expulsió de l’alumne de l’activitat i així
preservar el dret de la resta dels alumnes a realitzar l’activitat amb normalitat.
Les activitats extraescolars es duen a terme a les aules de l’escola, per evitar malentesos
està totalment PROHIBIT que l’alumnat utilitzi i manipuli el material de l’aula que no
sigui de la seva propietat. L’incompliment d’aquesta norma suposarà l’expulsió de
l’alumne.

ALTES I BAIXES
Les altes i les baixes s’hauran de fer per escrit mitjançant correu electrònic a l’adreça de
l’AMPA (ampaverd@gmail.com) o presentant document a la Secretaria de l’AMPA i
sempre dins del termini improrrogable que s’hagi determinat i comunicat a les famílies.
Fora d’aquest període no s’admetrà cap alta ni baixa.
La baixa es farà efectiva al finalitzar el trimestre en curs i s’haurà d’abonar la totalitat de
mensualitats que restin per finalitzar el trimestre, encara que l’alumne no assisteix-hi a
l’activitat.
Si per causes extraordinàries i justificades es demanes l’alta o la baixa fora del període
previst, la Junta Directiva decidirà si s’admet l’alta o la baixa.
El fet de no assistir a l’activitat no eximeix del pagament corresponent i en cap cas
comportarà la devolució del que s’hagi abonat. Només en aquells casos extraordinaris i
justificats la Junta Directiva decidirà si es retorna l’import abonat o es deixa de cobrar
l’activitat. En cap cas no suposaran el retorn de les despeses de material.

ASSEGURANÇA
Totes les activitats extraescolars queden cobertes per l’assegurança d’accidents
contractada per l’AMPA.

AMPA VERD

MESURES DE SEGURETAT I D’HIGIENE -PREVENCIÓ COVID-19 PER LES
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 20-21.
Per tal de garantir el bon funcionament de les activitats extraescolars, ens agradaria
comentar-vos el funcionament i presentar el protocol bàsic d’actuació per al curs 2020-2021.
En primer lloc, de la mateixa manera que ho farà l’escola, volem demanar la vostra col·laboració per
tal d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides.
SERVEI BON DIA I BONA TARDA
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les
mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop dins, ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb
la resta de persones. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. Durant els trasllats, els
infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de
portar les mascaretes.
GRUPS ESTABLES
Es formaran GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES, amb un màxim de participants. A les
activitats extraescolars hi poden participar infants de diferents edats, però és recomanable que el
grup sigui el més estable i constant possible. Per aquest motiu, seran sempre els mateixos grups
durant tot el curs escolar. Només es podran matricular a l’inici de curs (excepte en el servei
d’acollida matinal i casalet de tardes).
INTERACCIÓ ENTRE ELS INFANTS
Caldrà mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres, o bé utilitzar la mascareta quan
no es pugui preservar la distància física i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.
La desinfecció de mans es farà a l'entrada i sortida de de cada espai de treball. Els alumnes s’han
de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de cada activitat, mantenir la distància
de 1’5 mts i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
ESPAIS
En col·laboració amb l’escola, sempre que sigui possible, treballarem en espais oberts o de grans
dimensions (gimnàs, biblioteca, aules polivalents, pati...). Cada grup tindrà un espai de treball
assignat i no es barrejaran entre grups.

ÚS DE MASCARETES
CAL portar SEMPRE una mascareta de casa a dins la bossa per activitats que ho
puguin requerir.
Els monitors portaran mascareta.

BERENAR
El berenar és totalment lliure, podeu portar allò que més us agradi. Si cal, afegiu-hi coberts.
Agrairem que la bossa i totes les coses, estiguin marcades amb el nom del nen o nena.
Us demanem que els nens NO PORTIN JOGUINES ni altres objectes de casa
a l’escola.
PLA D'ACTUACIÓ DAVANT DE CAS SOSPITÓS DE COVID19
Si el nen no assistís a l'activitat per baixa mèdica o qualsevol altre factor, és
necessari que us poseu en contacte amb la secretaria de l’AMPA.
Sens dubte, aquest any serà especial però, entre tots, aconseguirem dur a terme el programa
d’activitats extraescolars. Moltes gràcies per la vostra confiança

Comissió
extraescolars,
AMPA VERD

Formulari Declaració Responsable Menors

En/na ____________________________________ amb DNI/NIE _______________;
Declaro responsablement com a pare, mare o tutor de ______________________________
Amb DNI/NIE______________;
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Que procuraré que tingui el calendari vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la
Covid-19, no accedirà a l’activitat i informaré del seu estat als responsables de la
mateixa instal·lació.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats a la web de
l’AMPA VERD i es complirà responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat de l'aparició de qualsevol
cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els
mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de poder participar de les activitats organitzades per l’AMPA
VERD signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament
de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Signatura

_____________, ____ de ___ de 2020

