
www.recresport.net
extraescolars@recresport.net

whatsapp 675 46 54 13

ESCOLA FONT DE L’ALBA CURS 2021-2022
/// EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

Aquest curs 2021/22 des de l'AMPA oferim les següents activitats extraescolars com d'acollida matinal. Hem preparat aquest document on
podeu trobar tota la informació a més d'un formulari de preinscripció per veure les vostres necessitats.

Haureu d'entregar-nos aquestes preinscripcions abans del dia 4 d'octubre per veure si les activitats es podran portar a terme. Després
tindrem un període d'inscripcions i començarem les activitats extraescolars el 15 de novembre.

/// DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

BÀSQUET Esports d’equip amb o sense competició els dissabtes. Activitats on es desenvolupen valors com el companyerisme, el “fair play”, el
compromís, els respecte, entre d’altres, i  habilitats com la coordinació i la resistència física. És molt recomanable els dos dies
d’entrenament i partit.

PATINATGE EN LÍNIA Iniciació a la pràctica en línia i desenvolupament de les habilitats adquirides, des d’una vessant lúdica amb l’objectiu d’introduir als nens
i nenes en aquest esport en el qual, es  treballen altres aspectes com la coordinació, l’equilibri i la resistència física. Cada infant ha de
portar el seu propi material: patins i les proteccions obligatòries (casc, genolleres, colzeres i proteccions de mans).

BALL MODERN Activitat dirigida a tots aquelles nenes i nens que volen gaudir del ball i la música. Els objectius d’aquesta activitat són conèixer els estils
de ball, desenvolupar la coordinació i el ritme i realitzar i aprendre coreografies basades en els diferents estils de danses urbanes.

TEATRE Introducció en l’expressió dramàtica utilitzant el teatre com a joc. A partir de contes coneguts es treballen temes com el moviment,
l’espai, la teatralització, alguns elements escènics i l’assaig. Es potencia la creativitat, el treball en equip i, en alguns casos, es comença
a superar aspectes com la timidesa.

ACOLLIDA MATINAL El servei d'acollida  matinal s'ofereix del primer a l'últim dia de curs. S'ofereix tant un servei periòdic mensual (pot ser el mes complet,
per quinzenes o setmanes) com a servei esporàdic (dies solts).

TARIFES EXTRAESCOLARS SOCIS DE L’AFA ( NO SOCIS TÉ UN INCREMENT DE 5 EUROS PER ACTIVITAT)
NÚMERO DE DIES 1 DIA 2 DIES 3 DIES 4 DIES 5 DIES ESPORÀDIC

EXTRAESCOLARS 15 € 26 € 36 € 44 €

ACOLLIDA DE 8.30 a 9.00 10 € 15 € 18 € 20 € 25 € 3 €

ACOLLIDA DE 8.00 a 9.00 15 € 20 € 30 € 35 € 40 € 5 €

Els preus estan calculats sobre el nombre total d'activitats diàries realitzades setmanalment,
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PRE-INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS / ACOLLIDA
ESCOLA FONT DE L’ALBA
/// TRIA ALGUNA D’AQUESTES OPCIONS

EXTRAESCOLARS

ACTIVITAT CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES INICI

PATINATGE EN LÍNIA P3 a P5/1R a 6È 17.00 a 18.00 [     ] 16/11/2021

TEATRE P3 a P5/1R a 6È 17.00 a 18.00 [     ] 17/11/2021

BÀSQUET P3 a P5/1R a 6È 17.00 a 18.00 [     ] 18/11/2021

BALL MODERN P3 a P5/1R a 6È 17.00 a 18.00 [     ] 19/11/2021

SERVEI D'ACOLLIDA PERIÒDIC
ACTIVITAT CURS DL DM DX DJ DV

DE 8.00 a 9.O0 P3 a 6È [     ] [     ] [     ] [     ] [     ]

DE 8.30 a 9.00 P3 a 6È [     ] [     ] [     ] [     ] [     ]

PERIÒDICIDAD:   TOT EL MES  [     ]        3 SETMANES/MES    [     ]       2 SETMANES/MES    [     ]         1 SETMANA/MES    [     ]

SERVEI D’ACOLLIDA ESPORÀDIC
ESPORÀDIC DE 8.00 a 9.O0 P3 a 6È [     ]

ESPORÀDIC DE 8.30 a 9.O0 P3 a 6È [     ]

/// DADES ALUMNE

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE

CURS ESCOLAR 2021/22

NOM I COGNOMS MARE/PARE/TUTOR

EMAIL MARE/PARE/TUTOR

TELÈFON MARE/PARE/TUTOR
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/// MODIFICACIONS O BAIXES DELS SERVEIS

Totes les modificacions o baixes es comunicaran a Recresport mitjançant el formulari de la pàgina web: www.recresport.net/baixes
No s'acceptarà cap modificació ni baixa que no estigui notificada per aquest mitjà.

En tots els casos perquè la modificació o la baixa sigui efectiva s'hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior al fet que voleu que
sigui efectiva la modificació o la baixa. En cas de no complir-se alguns dels supòsits anteriors no es donarà com a vàlida la modificació o la
baixa dels serveis i podrà comportar el cobrament total o parcial de la mensualitat.

/// INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

Es farà servir TPVESCOLA tant per les inscripcions com per als pagaments. És una plataforma que ens permet fer una gestió global dels
nostres serveis. Recomanen que us baixeu l’app de TPVEscola per rebre informacions i gestionar els vostres serveis.

Els cobraments es faran entre el dia 1 i dia 5 de cada mes, per mes avançat.
El no pagament de 2 quotes mensuals seguides comportarà la baixa immediata del servei.

Al servei d’acollida Les setmanes alternes o altres combinacions de dies es calcularan sumant els dies totals mensuals, dividint entre quatre
setmanes, així tindrem les hores setmanals. En cas de ser una fracció, es donarà el preu mitjà entre les franges de dies setmanals que doni
el resultat. En tot cas aquestes tarifes especials les confirmarà RECRESPORT. La tarifació es fa per franges de 30 minuts i no és possible fer
fraccions.

La contractació del servei esporàdic d'acollida es realitzarà mitjançant el servei de tiquets de TPVESCOLA. Els tiquets després de
comprar-los i pagar-los, s'hauran de validar abans de gaudir del servei contractat. Tindreu més informació al web www.recresport.net

PODREU VEURE L'ESTAT D'INSCRIPCIONS DES DE LA SECCIÓ DE LA VOSTRA ESCOLA A LA WEB DE RECRESPORT.
ELS COBRAMENTS S'INICIARAN QUAN COMENCIN LES ACTIVITATS, SEMPRE QUE EL GRUP ESTIGUI TANCAT.

/// MESURES COVID-19

La situació de pandèmia actual fa que hàgim de tenir cura a la realització de les activitats i per aquesta raó seguirem les indicacions de
l’escola i de les institucions. Aquestes indicacions poden anar canviant a causa de l’evolució de la pandèmia i quedaran recollides a la secció
de la vostra escola a www.recresport.net. Per començar us deixem l’enllaç a les recomanacions que fa la generalitat per a la realització
d’activitats extraescolars i acollides a les escoles.

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf

En el cas que per causes de derivades de la pandèmia, l'activitat s'hagués de suspendre temporalment, l'import no gaudit es descomptarà del
següent rebut, en reiniciar l'activitat. Igualment els cobraments s'aturaran fins que es reiniciï l'activitat. Qualsevol altra situació que no sigui
l'exposada, no haurà abonament de la quota.
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