INSCRIPCIONS I REGLAMENT
DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019/20

INSCRIPCIONS
Del 25 de Juny al 5 de Juliol (1r torn) i del 12 al 20 de Setembre (2n torn). Les inscripcions rebudes al primer torn
(juny/juliol) tenen preferència sobre les del setembre. Durant aquests períodes, les inscripcions es faran online
mitjançant els següents enllaços:
Formulari inscripcions extraescolars (1r torn) curs 2019/20
Formulari inscripcions extraescolars (2n torn) curs 2019/20
Tota la informació de les activitats i horaris estarà penjat a la web de l’escola Baloo i també es farà arribar l’enllaç a
les famílies via Dinantia*
El preu de la matrícula de totes les activitats extraescolars és d’una mensualitat de l’activitat que es realitza. La quota
de matrícula queda anul·lada pels socis de l’AMPA i en els casos de conveni entre les AMPAs de diferents escoles.
Les activitats extraescolars són d’octubre a maig i el cost d’aquestes queda dividit en 8 quotes. El cobrament es farà
mitjançant la domiciliació bancària durant els 10 primers dies de cada mes.
Tant les activitats extraescolars com el servei d’acollida, només es podran posar en funcionament amb un mínim de
10 inscripcions. Si alguna família queda afectada per la cancel·lació d’una activitat, podrà inscriure’s en una nova
activitat amb places disponibles.

PREUS I HORARIS
Activitat de tarda: 23 €/mes en horari de 16:30h a 18:00h
Activitat de migdia: 17€/mes en horari de migdia
Piscina infantil: 30,50€/mes en horari de 16:30h -18:30h
Piscina primària: 29,50€/mes en horari de 16:30h -18:30h
Robòtica: 35€/mes en horari de 16:30h-17:45h
Petits científics: 35€/mes en horari de 16:30h a 17:45h
Màgia: 29€/mes en horari de 16:30 a 18:00h

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (tots els cursos)
L’acollida comença el primer dia d’escola, excepte per P3 que comença un cop finalitzat el període d’adaptació.
Acaba l’últim dia d’escola. L’horari és de: 07:30h a 09:00h del matí.
Preu fixe (5 dies setmanals): 26,00€/mes / Preu esporàdics: 4,00€ + 2,00€ (germans/es)
En cas d’utilitzar l’opció fixe, s’haurà d’omplir el Formulari d'inscripció al SAM curs 2019/20.
En el cas d’utilitzar el servei de forma esporàdica caldrà comunicar-ho a la secretària de l’AMPA.

SUBVENCIONS
Les activitats de circ, judo, escacs, futbol, patinatge, roda d’esports, bàsquet, capoeira i danses urbanes, poden
demanar subvenció per la pràctica esportiva. Informarem a les famílies quan s’obri el període de sol·licitud mitjançant
l’aplicació *Dinantia.

BAIXES/ALTES
Els alumnes/as inscrits a qualsevol activitat podran demanar la baixa incondicional durant les primeres dues sessions.
Passades aquestes, només s’acceptaran baixes per causes justificades i comunicades amb 7 dies abans de finalitzar

el mes. S’haurà de descarregar el document d’alta/baixa (document penjat a la web de l’escola i a la secretaria)
omplir/signar i lliurar-lo a la secretaria de l’AMPA. O bé per correu electrònic extraescolarsampa@escolabaloo.cat .
En el cas de les altes durant el curs escolar, només es podran dur a terme si queden places lliures en la activitat
sol·licitada. Cal dir també que hi han extraescolars com la de Robòtica i Petits científics, que no es permeten noves
altes a partir del segon trimestre. S’haurà de descarregar el document d’alta/baixa (document penjat a la web de
l’escola i a la secretaria) omplir/signar i lliurar-lo a la secretaria de l’AMPA. O bé per correu electrònic
extraescolarsampa@escolabaloo.cat .

PORTES OBERTES
Les activitats extraescolars de tarda fan portes obertes a finals del primer trimestre (desembre) i a finals del tercer
trimestre (maig). El dia i l’hora coincideix amb el dia de l’extraescolar, tot i que poden haver-hi canvis en funció de la
disponibilitat i logística dels espais de l’escola. Les activitats extraescolars de migdia només fan portes obertes al
tercer trimestre (maig) i les fan en horari de tarda. Durant el curs es comunicaran els dies mitjançant l’aplicació
Dinantia*.

PLUJA
Les activitats que organitzem a l’escola, en cas de pluja es realitzaran en un espai alternatiu, ja sigui al gimnàs o al
porxo. En el cas de l’activitat de piscina, els responsables que fan l’acompanyament decidiran, si plou, si porten als
nens/es a les instal·lacions de Llars Mundet. En el cas de que l’activitat quedi anul·lada, els monitors/es es quedaran
amb els nens i les nenes a l’escola fins que els pares/mares hagin pogut anar-los a buscar. L’horari màxim serà el
mateix que si l’activitat s’hagués realitzat normalment, és a dir les 18:30h. Es farà saber a les famílies mitjançant
l’aplicació Dinantia* i si fos el cas per via telefònica.

IMPORTANT
Ningú que no estigui al corrent de pagament de totes les quotes de l’AMPA i de les activitats extraescolars podrà ferne ús dels serveis que gestiona l’AMPA.
Qualsevol assumpte que els pares/mares o tutors creguin que els monitors/es i responsables en l’acompanyament
han de saber per al correcte desenvolupament de l’activitat per part dels seus fills/es –al·lèrgies, malalties, altres,s’haurà d’informar a la comissió d’extraescolars per escrit extraescolarsampa@escolabaloo.cat.
El mal ús de les instal·lacions i/o material, i el comportament inadequat envers els responsables de les activitats o els
companys per part dels alumnes/as podrà ser motiu de cessament de l’activitat.
Pel bon funcionament de les activitats i l’organització dels diferents grups, és molt important realitzar les inscripcions
en els terminis establerts i que hi hagi una assistència regular de l’alumne/a a l’activitat.
És imprescindible marcar tota la roba dels nens i les nenes que realitzen l’activitat de natació per poder facilitar i
agilitzar la tasca de les persones que els ajuden a canviar-se.

INFORMACIÓ I ALTRES QÜESTIONS
Per a qualsevol qüestió administrativa (rebuts, domiciliacions i d’altres) les famílies s’hauran d’adreçar a la secretària
de l’AMPA ( Bea Pérez) en horari d’atenció a les famílies o per correu electrònic ampa@escolabaloo.cat
Matins: dimarts de 9:00 a 10:00h.
Tardes: Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00h.

NOTA
L’ Ampa demana subvencions i ajuts per reduir el cost de les activitats que organitza. Per a poder obtenir aquestes
ajudes és necessària una relació dels alumnes/as participants. D’acord amb la llei, per poder donar aquesta
informació, és requisit necessari l’autorització de la cessió d’aquestes dades (nom, cognoms i activitats a les que
participen). Per tal d’agilitzar aquest tràmit s’inclourà al full d’inscripció l’autorització corresponent. Per fer efectiva la
inscripció s’haurà d’acceptar aquest reglament.
*Recomanem que us descarregueu l’aplicació Dinantia, és l’eina de comunicació que utilitzem a l’Escola i l’AMPA per informar a
les famílies.

