INFORMACIÓ GENERAL D’EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
TOTA LA INFORMACIÓ D'AQUESTS DOCUMENTS PODRÀ PATIR
MODIFICACIONS i ANUL·LACIONS PERQUÈ ESTÀ SUBJECTA ALS
POSSIBLES CANVIS NORMATIUS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
EXCEPCIONAL GENERADA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19
Cal tenir en compte:
●
●
●
●

●

●

●

Les activitats del programa poden variar d’horari, anul·lar-se o obrir-se’n de noves en funció dels
inscrits.
En cas de que nombre d'inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que
s'ofereixen, es prioritzarà la continuïtat en l'activitat i si fos necessari, es resoldria per sorteig.
Els nens i les nenes que realitzin activitats a 1a hora seran recollits a les 16.30 pel monitor/a.
Piscina: Els infants seran acompanyats per monitors des de l’escola fins a la piscina Sant Jordi, en
cap cas podran anar sols a la piscina. Els monitors ajudaràn els infants als vestidors tant al principi
com al final de l'activitat
Som-hi Dansa: Els monitors de l’activitat recolliran els infants a les 16:30h i els duran a les
instal·lacions on es realitzarà l’extraescolar. Les famílies hauran de recollir-los al lloc on es realitza
l’activitat (C/ Comte Borrell, 334).
Robòtica A.H.A! STEAM: Els monitors de l’activitat recolliran els infants a les 16:30h i els duran a
les instal·lacions on es realitzarà l’extraescolar. Les famílies hauran de recollir-los al lloc on es
realitza l’activitat (C/ Urgell, 268).
Activitats Esportives: A partir del 14 de setembre, podeu informar-vos sobre les subvencions per a
la pràctica esportiva de 6 a 17 anys.

Reunió informativa:
Donada la situació actual, al juny no hi haurà reunions informatives, però us farem arribar informació de
les noves activitats. Podeu contactar amb elles per qualsevol dubte o aclariment.
Inici de les activitats extraescolars: dijous 1 d'octubre (excepte Anglès de P3 que comença al gener).
Inici del servei d’acollida: primer dia d’escola. Els serveis d’acollida esporàdica per a les famílies no sòcies
de l’AFA tenen un increment del 50% sobre el seu cost.
Important: El compliment de totes les normes de l’escola es mantindrà vigent dins l’horari extraescolar.
L’incompliment podrà comportar tant la suspensió de l'alumne, com l’avaluació del funcionament de
l’activitat per l’equip directiu del centre.
Treballem per la formació integral de l’alumne, sense cap diferència per sexe, edat o condició física.
La competició forma part de la formació i, en cap cas, és un objectiu.
Les activitats programades per l’escola tals com festes, nadales, etc. tenen prioritat sobre els espais a les
activitats extraescolars. De manera que, si es solapen, es possible que les activitats extraescolars es
puguin modificar o suspendre. Les activitats suspeses no seran recuperables ni reemborsables.

Requisits d’inscripció: Per a totes les inscripcions necessitareu dades bancàries i/o targeta bancària per a
la domiciliació i els rebuts i estar al corrent del pagament de les activitats del curs 19-20 i de la quota
AFA 2019-2020.
Aquest any, en la convocatòria de juny, seran totes online.
Per a les inscripcions de setembre, us informarem del període i de com fer-les quan s’apropi la data.
Inscripcions ONLINE del 8 al 14 de juny, ambdós inclosos, a:
●

Activitats Esportives AEE: www.ae-eixample.cat

●

Gimdansa SOM-HI DANSA: www.somhidansa.cat

●

Robòtica A.H.A! STEAM: https://forms.gle/kZNrD7fyoh3cXFPR6

●

Escacs EDAMI: https://docs.google.com/forms/d/1RbhJ8BH4je50Zp6OMzSWfTOOlKuMUDLdT2HTTi8DpA/viewform?edit_requested=true

●

Acollida ALCOES: Omplir el full d'inscripció que trobareu a www.afamallorca.cat i enviar-lo a
alcoesmallorca@gmail.com

●

Música CEMDACAPO: https://www.cemdacapo.com/extraescolars

●

Arts Plàstiques KARLA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcK06jZyzdW8Z9ka50J6gf4nVyy5iGIMpmK0Yjlvpi6PhA/viewform?usp=sf_link

●

Anglès IDIOMES TARRADELLAS:
https://docs.google.com/forms/d/1K3F6S-OKEJMWiMbWlzUhZhbDn7T-mBAjzUnzDc1At6w/edit

●

Ioga IOGAINENS: https://forms.gle/uNKAqh9ehHZ29fHf9

●

Educació Emocional MAR MILÁN SEDA: Omplir el full d'inscripció que trobareu a
www.afamallorca.cat i enviar-lo a marmilanseda@gmail.com

●

Ioga adults JUSTWELNESS: https://bit.ly/yogamallorca

Dades de contacte:

Podeu contactar amb cada una de les empreses que ofereix el servei per telèfon o e-mail. Vegeus les
dades de contacte a la graella.
També podeu contactar amb la secretaria de l'AFA a secretaria@afamallorca.cat. Quan tornem a la
normalitat podreu fer-ho també de manera presencial i/o per telèfon de dilluns a divendres de 9h a
11h i els dimarts també de 15.30h a 17.30h (Clara 652 494 185).
Per a més informació: www.afamallorca.cat. Hi trobareu informació detallada i criteris pedagògics
referents a cada activitat, així com la normativa i tota la resta d'informació.

