EXTRAESCOLARS
INSCRIPCIONS
-

Les inscripcions es realitzen 100% online via correu electrònic, no s’acceptaran
per cap altra via.

-

L’arxiu s’ha d’enviar amb el nom de l’alumne/a inscrit/a.

-

Les famílies rebreu un correu amb el Fulletó informatiu i la inscripció (.pdf
editable), caldrà emplenar-lo i REVISAR-LO a consciència i enviar-ho a
vedruna.sinapsis@gmail.com

-

Uns dies abans de l’inici de les activitats rebreu per whatsapp la confirmació.

-

Les activitats s’iniciaran amb un mínim de 5 alumnes i un màxim de 10.

-

La inscripció a les activitats suposa un compromís de permanència de mínim de
3 mesos.

-

Al llarg del curs les ALTES seran factibles fins a omplir els grups.

ACTIVITATS
-

En les activitats de FORA ESCOLA se segueixen les normatives de cada
entitat/espai.

-

En l’activitat d’ANGLÈS es compra un llibre per seguir el curs de 20€.

-

En l’activitat de IOGA s’haurà de portar un esterilla o tovallola.

-

En cas que s’hagi de suspendre alguna sessió, es recuperarà al mes de juny, un
cop acabades les extraescolars.

BAIXES
-

S’HAN DE COMUNICAR A SINAPSIS → Telèfon 627 648 539 - Whatsapp

-

S’han de comunicar 15 dies abans d’acabar el mes.

-

L’alumne podrà acabar aquell mes i en els primers 5 dies del mes següent es
farà l’últim cobrament.

PAGAMENTS
-

Els cobraments es realitzen entre el dia 1 i 5 del mes següent. És a dir l’activitat
d’octubre es cobra entre 1 i 5 de novembre.

-

En cas de retorn de rebut es cobrarà un sobrecost de 9€, que caldrà abonar
juntament amb la quota abans d’acabar el mes.
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EXTRAESCOLARS
-

Les famílies NO sòcies de l’AMPA tindran un suplement de 2€ en el cost total.

-

Els canvis de nº de compte s’han de comunicar amb un mes d’antelació via
telèfon.

-

En cas de confinament parcial (individual o grup bombolla), s’abonarà el total
de l’activitat.

IMPAGAMENTS
-

En cas d’acumular 2 mesos següits d’impagament, la família serà informada de
la baixa immediata de l’activitat. En iniciar el curs següent no podrà començar
cap activitat fins que no s’aboni el deute de l’any anterior.

RECOLLIDA DE L’ACTIVITAT
-

En les activitats de tarda es demana MÀXIMA puntualitat en la recollida.

NORMATIVA
-

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
● Es trucarà a la família per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
● En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112.
● S’avisarà a la direcció de l’escola

-

En cas de faltes de comportament greu es parlarà amb les famílies.

COMUNICACIÓ
-

Qualsevol tema a tractar es pot fer via telefònica 627 648 539 (trucada o
whatsapp) i correu-e: vedruna.sinapsis@gmail.com

PROTOCOL COVID-19
-

L’ús de mascareta serà obligada en totes les activitats i en totes les edats.

-

Els alumnes hauran d’utilitzar gel en entrar a l’activitat.

-

Els alumnes de Grups Bombolla diferents hauran de mantenir una distància de
1,5m. entre ells.
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-

Si l’alumne presenta símptomes associats a COVID-19, s’apartarà l’alumne de
l’activitat i s’avisarà a la família.

-

Febre o febrícula (37,5o)
○ Tos
○ Dificultat per respirar
○ Mal de coll
○ Congestió nasal
○ Vòmits o diarrees
○ Mal de cap
○ Malestar
○ Dolor muscular

-

En cas que hi hagi un CONFINAMENT TOTAL de la població es suspendran totes
les activitats.
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