
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-21 

1. Calendari 

 

Les activitats extraescolars començaran el 28 de setembre de 2020 i finalitzaran el 28 

de maig de 2021. 

 

En el calendari escolar les vacances i els dies festius seran: 

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.  

Festes estatals i autonòmiques: 11 de setembre de 2020, 12 d’octubre de 2020 i 8 

de desembre de 2020  

Festivitats locals: 24 de maig de 2021 Festius de lliure disposició: 2 de novembre 

de 2020, 7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021 i 21 de maig de 2021 

 

2. Horari 

 Activitats extraescolars de 16:30 a 18:00h, variant les sortides de l’escola, 

poden començar a les 16:20h o 16:40h. 

 

 Les sortides es realitzaran a les 18:00h per la mateixa porta i metodologia que 

utilitza l’escola. 

 

3. Activitats extraescolars 

Com les activitats extraescolars suposen una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 

s’hauran d’aplicar les mesures de mantenir la distància de seguretat o utilitzar la mascareta, 

en el cas de no poder garantir la separació.  

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es 

pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.  

TOTS els infants hauran de dur la mascareta fins arribar a la pista on es berena i a 

continuació per romandre en el pati i fins arribar a l’aula o espai on es realitza l’activitat. 

Es formaran grups estables de participants. 

4. Condicions econòmiques 

Si un alumne es confina (14 dies), es retornarà el 50% de la quota del temps no gaudit. Per 

tant, en cas que no es pugui realitzar l’activitat per causa major, sempre i quan l’activitat no 

s’aturi (confinament del grup d’extraescolar) o pugui ser substituïda per modalitat telemàtica, 

s’abonarà el descompte durant el següent mes. 

El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària (a principis de cada mes). Si un 

rebut és retornat s’haurà de pagar l’import corresponent amb un recàrrec de 5,00€ per 

despeses bancàries. Aquest import s’haurà de pagar en efectiu. Si no es fa efectiu el pagament 

dins el període establert abans de finalitzar el mes en curs, l’infant quedarà fora de l’activitat. 



 

Qualsevol ampliació, canvi o baixa de servei s’ha de comunicar a coordinació abans del dia 20 

del mes en curs. 

Les famílies que éreu usuàries del servei durant el mes de març del 2020 quan van quedar 

suspeses totes les activitats, seran compensades assignant-vos un crèdit al vostre favor de 

l’import corresponent al 50% de la quota de març (se us informarà de dita quantitat) que 

podrà utilitzar-se com a descompte en la primera mensualitat (mes d’octubre) de les 

activitats extraescolars. Aquelles famílies que no gaudeixen del servei s’hauran de posar en 

contacte amb el coordinador via email o telèfon. 

 

5. Inscripcions 

Les inscripcions s’han de formalitzar telemàticament en el següent enllaç: 

https://www.cognitoforms.com/AEILL1/extraescolarsaeillantoniomachado 

El període d’inscripció serà del 12 al 20 de setembre de 2020. 

El 23 de setembre s’informarà de les activitats extraescolars que han sortit i es facilitarà tota la 

informació d’interès (mesures concretes, protocol de sortida, persona responsable, etc). 

6. Pla d’actuació 

Les activitats extraescolars segueixen el Pla d’Actuació de l’escola Antonio Macado. 

7. Requisits per a la participació 

  No ha de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, ni haver-los 

presentat en els darrers 14 dies. Si s’ha tingut contacte estret amb una persona 

amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 

dies, tampoc es podrà participar en l’activitat. 

 Calendari vacunal actualitzat. 

 Els infants amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la 

idoneïtat de participació en determinades activitats. 

 

8. Comunicació 

És important, ara més que mai, que tingueu guardat el telèfon de coordinació. 

Teléfon de coordinació: 683 52 68 29 

Email: machado.aeill@gmail.com 

Instagram AEILL: @aeilleure 

Atenció a les famílies: disposem d’un horari d’atenció a les famílies però requereix que es 

sol·liciti cita prèvia a través del telèfon de coordinació o el email. 

https://www.cognitoforms.com/AEILL1/extraescolarsaeillantoniomachado
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