Activitats extraescolars Josep Guinovart 2021/2022
Informació bàsica
Les activitats extraescolars són un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als
diferents jocs, activitats i tallers proposats per un equip de monitors professionals, qualificats i
preparats per oferir un servei de qualitat.
Estan dirigides a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, escolaritzats en
les etapes d’educació infantil i primària de l’escola Josep Guinovart.

La distribució horària del servei d’extraescolars serà:
-

16:25 a 16:45 Recollida dels participants i berenar

-

16:45 a 17:45 Activitat programada

-

17:45 a 17:50 Sortida

Quant a la proposta d’activitats que es realitzaran al llarg del curs, serà variada i adaptada a les
mesures establertes en els protocols de prevenció i higiene del COVID-19.

Normativa de les activitats extraescolars
A continuació s’exposa un resum dels canvis més importants que podrem apreciar a les activitats
extraescolars. Aquests canvis han estat consensuats i van acords a les mesures establertes pel
centre docent i amb la finalitat de garantir un servei, minimitzant els riscos mitjançant mesures de
prevenció, seguretat i higiene. Al llarg del curs poden anar variant en funció de l’evolució de la
situació i de la normativa existent vigent.

o

Reducció de places i grups estables dins del servei d’activitats extraescolars.
Màxim 12 participants per grup en activitats d’infantil i 12/15 participants per grup en
activitats de primària (en funció de l’activitat i l’espai). La divisió de grups dintre de
cada activitat extraescolar és realitzarà de tal manera que es respectin els grups
estables de l’escola, és a dir, cada activitat tindrà subgrups estables dirigits per un
únic monitor especialista. En cas que la demanda no sigui suficient (mínim 8
participants) i no es pugui garantir el manteniment dels grups estables, és valorarà
entre l’entitat organitzadora, l’AMPA i l’escola, els diferents escenaris possibles,
informant posteriorment a les famílies de la decisió consensuada.
* La ràtio es pot veure modificada si l’entitat organitzadora i el centre docent ho
veuen necessari o les necessitats del servei ho permeten.

o

Cada activitat extraescolar tindrà el seu protocol de seguretat, prevenció i higiene
determinat, on es determinaran els diferents aspectes organitzatius de cadascuna
(espai on es realitza, neteja, berenar, circulació passadís...). Aquests protocols es
facilitaran a les famílies en un dossier que s’enviarà de forma telemàtica.

o

UTILITZACIÓ DE MASCARETA DE FORMA OBLIGATÒRIA per tal de mantenir la seguretat
de l’activitat en tot moment. En cas de realitzar alguns tipus d’activitat o que
l’espai/organització d’aquesta ho permeti, el monitor/a indicarà, quan sigui possible,
la retirada de la mascareta.

o

Sortides de l’escola de forma esglaonada marcant un interval de temps que ofereix
la possibilitat de no generar aglomeracions. Una vegada es tanquin les inscripcions,
S’indicarà a les famílies quina serà la porta de recollida per a cada activitat.

o

Neteja i desinfecció prèvia dels espais utilitzats abans d’accedir a aquests. Durant
l’horari de berenar és realitzarà la neteja i desinfecció dels espais que posteriorment
s’utilitzin, deixant així un entorn segur per a la realització de l’activitat.

o

Distanciament social de 1,5 metres. Es preveuran activitats i jocs que afavoreixin la
separació de 1,5 metres però mantenint la vessant lúdica i motivadora pels
participants.

o

Apareix la figura del responsable de prevenció i higiene, format per la Direcció
General de Joventut i que s’encarregarà de vetllar pel compliment de totes les
mesures implantades.
Preus

El preu mensual de totes les activitats extraescolars organitzades per l’Associació Educativa
Diver Esports serà de 10€ per activitat.
L’activitat de Futbol sala de 3r a 6è que són dos dies, compte com 2 activitats (20€ mensuals).
En el cas del racó petitons (P3 a P5) si es realitza més d’una activitat, s’aplicarà un descompte
addicional per tal d’afavorir la participació de l’alumnat que ho requereix. Els preus mensuals
seran els següents:
1 activitat  10€
2 activitats  18€
3 activitats  26€
4 activitats  34€
5 activitats  43€
S’aplicarà un 10% de descompte addicional pel segon germà.

Forma de pagament
Les activitats es pagaran BIMENSUALMENT. Es domiciliarà per Banc (Octubre-Novembre),
(Desembre-Gener), (Febrer-Març), (Abril-Maig i part proporcional Juny ) de l’1 al 5 del primer
mes de la quota.
Amb la primera quota (Octubre-Novembre) hi haurà un suplement de 4,00€ anuals
corresponent a l’assegurança d’accidents obligatòria per a totes les activitats i alumnes.
Les devolucions bancàries originen unes despeses de 3,50 € que automàticament s’afegeixen
a l’import del rebut tornat. Aquest haurà d’abonar-se en efectiu abans de que finalitzi el mes
en curs.
Les baixes s’han de comunicar amb 15 dies d’antelació omplint el full corresponent.

Inscripció
Fent la inscripció online mitjançant un formulari de google. Perquè la inscripció sigui vàlida s’haurà
de completar el formulari al 100%. El Formulari tindrà diferents seccions (dades personals, activitats
que vol realitzar, autoritzacions i dades bancàries).

https://forms.gle/ppHahfhXpHnEyvph9
Les dates d’inscripció seran entre els dies 14 de setembre i 26 de setembre. A partir del 27 de
setembre us haureu de dirigir directament a la coordinadora d’extraescolars, via mail
(extraescolarsjosepguinovart@gmail.com) o telèfon (654 15 65 90) per preguntar la disponibilitat
per inscriure a algun participant.
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extraescolarsjosepguinovart@gmail.com o trucant al número de telèfon 654 15 65 90 en horari
d’activitats extraescolars, de 16:00h a 18:00h.

