
NORMATIVA EXTRAESCOLARS 2021/2022

D’acord amb l’apartat 10.4 del Pla d’organització de centre de l’escola Granés pel curs

2021/2022, es duran a terme les activitats extraescolars, amb les adaptacions que

calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla

sectorial vigent. No es faran activitats extraescolars de migdia, només a la tarda,

després de l’horari escolar. A les activitats extraescolars i als casals només hi

participaran alumnes de la nostra escola. En cas que no es compleixin les mesures de

seguretat i no es rectifiqui davant de l'avís es deixaran de fer.

Per accedir a les activitats cal ser soci de l’AFA i estar al corrent de pagament de la

quota corresponent i de les quotes d’activitats de trimestres i cursos anteriors.

1. INSCRIPCIONS

Les famílies han de fer la preinscripció a través del software de gestió de l’AFA

d’Ampasoft: https://afagranes.ampasoft.net

Les activitats extraescolars només començaran amb un mínim d’alumnes diferent

segons l’activitat i caldrà mantenir aquest mínim d’alumnes durant tot el curs.

Les preinscripcions es tancaran el dia 29 de setembre. En el cas que hi hagi més

sol·licituds de preinscripció que places disponibles s’intentarà obrir un altre grup en el

mateix horari. En cas de no poder obrir un segon grup en el mateix horari es farà un

sorteig el dia 30 de setembre, coincidint amb la reunió mensual de l’AFA. El protocol

que se seguirà per fer el sorteig s’informarà amb antelació a les famílies afectades.

Els alumnes que no entrin per sorteig al grup passaran a formar part d’una llista

d’espera amb l’objectiu  de:

● Obrir un segon grup si s’arriba a un mínim d’alumnes en un horari diferent de

l’inicial.

● Poder cobrir les vacants que puguin quedar al llarg del curs escolar.

Un cop establerts els grups per a cada activitat restaran obertes les preinscripcions

durant tota la resta de curs per tal de poder cobrir vacants i/o obrir nous grups. En

aquest cas es respectarà sempre l’ordre d’inscripció.

Per a propers cursos, en cas de que la demanda superi l’oferta en una activitat, tindran

prioritat aquells alumnes que hagin participat durant tot el curs anterior a aquella

activitat.

https://afagranes.ampasoft.net


És d’obligada comunicació en el moment de fer la preinscripció qualsevol malaltia o

circumstància que pogués afectar al correcte desenvolupament de l’activitat per part

de l'alumne.

2. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

En acabar la jornada escolar a les 16:25 (torn 1) o 16:30 (torn 2) tots els nens/es que

fan activitats extraescolars disposen de 30 minuts per berenar abans de començar

l’activitat. El berenar s’ha de dur de casa.

El monitoratge de l’estona de berenar està inclòs en l’activitat extraescolar, tanmateix si

alguna família vol recollir als seus fills/es i berenar amb ells, ho pot indicar al full

complementari d’inscripció d’extraescolar (annex1).

Els infants que sí es quedin a berenar un cop finalitzada la jornada escolar aniran a

l’espai d’acollida. Les monitores d’acollida aniran a buscar a la classe als infants de P3 a

2n (inclosos) per dur-los a l’espai d’acollida. De 3r fins a 6è els infants aniran sols des de

la classe a l’espai d’acollida.

Hi ha activitats en les que el propi monitor de la activitat els acompanyarà durant

l’estona de berenar i d’allà ja marxaran a l’espai on es faci l’activitat.

Hi ha activitats en les que els infants berenaran a l’espai d’acollida amb les monitores

d’aquest espai i a les 16:55 els monitors/es de l’activitat els recolliran i se’ls enduran a

l’espai on es realitza l’activitat.

S’informarà a les famílies de cada activitat extraescolar com funcionarà en el seu cas

concret.

Les activitats extraescolars començaran  17h i finalitzaran a les 18h.

3. SORTIDA DELS INFANTS ACABADA L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Un cop finalitzada l’activitat extraescolars els nens i nenes seran acompanyats fins la

porta nord del carrer Lluís (cantonada Ramon Llull).

Caldrà una autorització expressa per escrit en el cas d’aquells nens/es majors de 8 anys

que ja marxin sols a casa (annex 1).

4. PAGAMENTS

El pagament de la quota mensual es farà la primera setmana de cada mes mitjançant

domiciliació bancària.



Si l’entitat bancària ens retorna el rebut, s’haurà de liquidar en un termini màxim de 15

dies. En cas contrari, el nen/a serà donat de baixa automàticament de l’activitat, havent

d’assumir igualment la quota del mes i els 3€ de despesa per devolució del rebut. El

deute de les quotes suposa la baixa automàtica de l’activitat de l'alumne.

5. BAIXES

Per a cursar la baixa de qualsevol activitat extraescolar, cal enviar un correu electrònic a

l’afa (afagranes@gmail.com) indicant nom i cognoms del nen/a, curs i l’activitat a la que

es vol donar de baixa.

Les baixes que se sol·licitin abans del dia 15 (inclòs) de cada mes comportaran

l’abonament de la meitat de la quota mensual del mes en curs. Les baixes sol·licitades

del dia 16 al 30 o 31 del mes en curs seran efectives el mes següent, és a dir que

s’haurà d’abonar l’import sencer del mes en curs.

6. DIES RECUPERABLES

Si per raons justificades una activitat ocasionalment no es pot dur a terme (pluja

intensa en activitats exteriors, malaltia o absència del monitor/a...), es realitzarà una

altra activitat alternativa i/o es proposarà un dia per recuperar l’activitat segons

possibilitats.

7. ABSCÈNCIES

Si un infant no pot venir un dia a l’activitat extraescolar, cal que s’avisi al monitor

mitjançant el canal de comunicació que aquest estableixi amb les famílies a l’inici de

curs, o bé enviant un whatsapp al mòbil de l’AFA d’acollida (691907242).

8. MESURES COVID

Totes les activitats extraescolars, els espais i les ràtios donaran compliment a les

mesures sanitàries vigents en cada moment (aforaments, ventilació, neteja...). Veure

pla sectorial vigent:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/c

onsells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfi

nament-sectorials/activitats-recreatives/2021_10_19-DS_ACTIVITATS-EDUCATIVES-FOR

A-HORARI-LECTIU.pdf

Declaració responsable

Les famílies hauran de signar la declaració responsable perquè els alumnes puguin

realitzar les activitats extraescolars i entregar-la el primer dia d’activitat (Annex 2).
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ANNEX 1: FORMULARI COMPLEMENTARI D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR

DADES INSCRIPCIÓ

Jo……………………………………………………………………… amb DNI

………………………… com a mare, pare, tutor de

………………………………….................................................................……
que participa a l’activitat de …………………......……………els dies

……………...............……………
faig constar les següents informació en relació al desenvolupament de l’activitat:

En relació a l’estona de berenar:

• El meu fill/a farà ús de l’acollida per a l’estona de berenar.

• El meu fill/a NO farà ús de l’acollida i vindrà directament a les 17h a l’activitat.

En relació a la sortida un cop finalitzi l’activitat:

• Les persones autoritzades a recollir el meu fill/a són

Nom i cognoms Parentiu

• El meu fill/a és major de 8 anys i l’autoritzo a marxar sol a casa

Drets d’imatge:

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies

i/o filmacions corresponents a l’activitat extraescolar de l’Escola Dolors Granés de

Cardedeu, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer l’activitat.

Sí ▢ No ▢

Observacions

Cardedeu, a _____de___________de 20__

Signatura del tutor/a legal





ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes apuntats a activitats

extraescolars a l’escola Ramon Macip Dolors Granés.

Jo……………………………………………………………………… amb DNI

………………………… com a mare, pare, tutor de

………………………………….................................................................……
que participa a l’activitat de …………………......……………els dies

……………...............……………

Declaro que en els darrers 10 dies i en aquest moment,

• No presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No ha estat positiu de COVID-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin

estat positives.

• 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.

Em comprometo a:

• Informar a l’AFA de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de

l’infant.

• Vigilar diàriament l’estat del meu/va fill/a. En el cas que tingui febre o presenti algun

dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistirà a l’activitat.

• Acceptar qualsevol modificació relativa a l’inici o interrupció de les activitats

extraescolars del curs 2021/2022 deguda a la possible excepcionalitat causada per la

COVID-19.

• Acceptar el trasllat, en cas de necessitat urgent, al centre sanitari més proper.

I per a que així consti, signo aquesta declaració el dia ..... de/d’ ............. de 2021

Signatura del tutor/a legal


