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INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS 2021-2022



• Per realitzar les inscripcions tant d’acollida com extraescolars, cal realitzar-ho a través de 
la plataforma digital DIVERKONECT del  7 al 10 setembre per l’acollida matinal i del 7 al 
24 de setembre per les activitats extraescolars.

• Al següent enllaç trobareu un breu  vídeo tutorial per realitzar una inscripció.

• Ja heu vist el vídeo?  Doncs feu clic al següent bàner!

• També podeu accedir o compartir aquest enllaç:

https://diverjoc.net/module/myfamily/inscripcions?id_school=escola-joan-maragall-la-
llagosta

O accedint al següent QR:

Esperem que tots/es estigueu bé!

Comencen les inscripcions d’activitats extraescolars pel curs 2021-2022!

Tenim moltes ganes de tornar a la nova normalitat i poder oferir als nostres infants activitats
segures i plenes de diversió.

A continuació us deixem una petita guia per realitzar les inscripcions dels vostres infants a
través de la plataforma DIVERKONECT.

Carrer Indústria, 241-249 (08041 · Barcelona) |  934358936 | www.diverjoc.net | info@diverjoc.net

BENVINGUTS!

Realitzeu la INSCRIPCIÓ a les activitats EXTRAESCOLARS com faríeu habitualment .

Períodes d’inscripció: del 7 al 10 de setembre per l’acollida matinal i del 7 al 24 de 
setembre per les  activitats extraescolars a través de la nostre plataforma DIVERKONECT.

INSCRIPCIONS:

https://youtu.be/DifUITLG4ig
https://diverjoc.net/module/myfamily/inscripcions?id_school=escola-joan-maragall-la-llagosta
https://diverjoc.net/module/myfamily/inscripcions?id_school=escola-joan-maragall-la-llagosta


Recomanem llegir l’apartat de Termes i Condicions de l’aplicatiu.

• En l’apartat de pagaments caldrà que marqueu l’opció per Domiciliació bancària o
transferència bancària o targeta de crèdit o dèbit (només pel servei de tiquets puntuals). Les
domiciliacions d’activitats extraescolars es passaran mensualment entre els dies 1 i
10 de cada mes. Domiciliació Servei acollida: es passaran mensualment a partir del
dia 25 de cada mes. Totes les quotes són integres.

Tingues a l'abast: CAT SALUT / CARNET VACUNES i si s'escau: Certificat d'al·lèrgies i
Certificat diversitat.
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EXTRAESCOLARS 2021-2022

RECOMANEM LLEGIR ABANS DE LA INSCRIPCIÓ:

INFORMACIÓ GENERAL EXTRAESCOLARS: 2021-2022

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Servei acollida
Matinal (SAM)

1h 
08:00 – 09:00h

Servei acollida 
Matinal (SAM)

1h 
08:00 – 09:00h

Servei acollida 
Matinal (SAM)

1h 
08:00 – 09:00h

Servei acollida 
Matinal (SAM)

1h 
08:00 – 09:00h

Servei acollida
Matinal (SAM)

1h 
08:00 – 09:00h

Servei acollida
Matinal (SAM)

30 minuts
08:30 – 09:00h

Servei acollida
Matinal (SAM)

30 minuts
08:30 – 09:00h

Servei acollida 
Matinal (SAM)

30 minuts
08:30 – 09:00h

Servei acollida 
Matinal (SAM)

30 minuts
08:30 – 09:00h

Servei acollida
Matinal (SAM)

30 minuts
08:30 – 09:00h

Taller de titelles i 
manualitats

P4 i P5
16:30-17:30h

Danses
Modernes

P3-P5
16:30-17:30h

Iniciació
Esportiva

P3-P5
16:30-17:30h

Juguem en 
Anglès

P3
16:30-17:30h

Juguen en
Anglès
P4 i P5

16:30-17:30h

Futbol
1r-3r

16:30-17:30h

Futbol
4t-6è

16:30-17:30h

Patinatge
1r-6è

16:30-17:30h

Teatre
1r-6è

16:30-17:30h

Hip hop
1r-6è

16:30-17:30h

Teatre
1r-6è

16:30-17:30h

Multiesport
1r-6è

16:30-17:30h

Anglès 
1r-3r/4t-6è

16:30-17:30h

Judo
P4-3r

16:30-17:30h

Judo
4t-6è

16:30-17:30h

• En el cas de voler servei esporàdic d’acollida d’un dia el preu serà: 3€ per una hora. caldrà fer la compra
per l’aplicatiu el mateix dia o el dia abans.

• T10 1h :27€. T10 30 minuts: 15€. És un bonus amb 10 serveis vàlids per tot el curs, que també caldrà
comprar per l’aplicatiu.

El quadre d’activitats pot patir variacions en funció de les inscripcions finals i dels protocols CODIV19, de ser així es
notificarà a les famílies. Les activitats s’iniciaran sempre que comptem amb un mínim de 10 participants.

Les activitats s’iniciaran sempre que comptem amb un mínim de 10 participants.



INFORMACIÓ A TENIR PRESENT:

Degut a la situació causada pel COVID 19 i per tal d’assegurar la seguretat tant dels infants així com de les famílies i del
propi equip de tècnics, s’han establert una sèrie de protocols generals:

ACOLLIDA MATINAL: Inici 14 de setembre.
- Les entrades es realitzaran per la porta principal de l’escola, la porta s’obrirà a les 8:00h i a les 8:30h. I només podrà

entrar un únic familiar amb mascareta.
- Tant els participants com el responsable hauran de dur la mascareta durant tot el servei.
- A l’entrada, tots els participants hauran de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, ubicat abans d’entrar a

l’espai. El responsable de l’activitat, també haurà de rentar-se-les.
- Es mantindrà la distància de seguretat de 1,5m.
- Un cop acabat el servei, el responsable de l’activitat acompanyarà als infants a la seva aula de referència. Tant infant

com responsable hauran de dur la mascareta posada.
- A l’acabar el servei l’espai serà ventilat.
- En  cas  d’utilitzar complements o bé material per realitzar un exercici  en concret,  caldrà  desinfectar-lo desprès del   

seu ús. 

EXTRAESCOLARS: els protocols per les activitats extraescolars es donaran un cop tinguem les inscripcions, els grups i les 
activitats que es podran iniciar. Previsió d'inici 4 d’octubre.
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