INSTITUT VILA DE GRÀCIA
Servei de menjador i activitats extraescolars 2021-22

Del 14 de setembre a l'1d'octubre sol·licita
els ajuts econòmics de les activitats extraescolars
IMPORTANT

- Per poder iniciar qualsevol activitat extraescolar o menjador és imprescindible no tenir quotes pendents el
curs anterior
- L'impagament de dues quotes i les males conductes, serà motiu per donar de baixa el nen/a de l'activitat

ACTIVITATS PARAESCOLARS
Activitats extrasecolars 2021/22 (octubre - juny)
Activitat

Destinataris

Dies

Quota mensual

Futbol sala
Futbol sala
Futbol sala
Teatre
Funky - Hip Hop

1r i 2n ESO
3r i 4t ESO
1r i 2n BATX
ESO
ESO

DM i DJ de 18.00h a 19.15h
DLL i DC de 18.00h a 19.15h
DLL i DC de 18.00h a 19.15h
DIJOUS 15.30h a 17.00h
DIMECRES 15.30h a 17.00h

37,08€
37,08€
37,08€
23,69€
23,69€

*Els horaris de les activitats extraescolars poden variar en funció de la disponibilitat dels espais

SERVEI DE MENJADOR
Menjador 2021/22 (setembre - maig)
Activitat
Menjador
Menjador

Destinataris

Dies

1r i 2n ESO
1e i 2n ESO

DLL i DC de 14.00h a 15.30h
DLL a DJ de 14.00h a 15.30h

INFORMACIÓ
Es realitzaran 9 cobraments se setembre a maig.

Quota mensual
52,79€
105,58€

INSCRIPCIÓ I NORMATIVA
INSCRIPCIÓ PER RIGURÓS ORDRE
NORMATIVA FUNCIONAMENT
D’ARRIBADA
· Els dies de pluja NO suspenem les
Finalització inscripcions extraescolars :23 activitats. Hi ha activitat alternativa.
de setembre
· Les activitats extraescolars segueixen el
Finalització inscripcions menjador: 4 de calendari escolar de l'institut.
setembre
· És necessari venir equipat per a les
activitats que ho requereixen.
A través del nostre aplicatiu d’inscripcions · En cas d’absència a l’escola agrairíem una
online que trobareu a la web:
nota dels tutors o dels pares amb la seva
inscripcions.somvalors.com
conformitat.
· Si un apuntat/da té faltes injustificades a
les activitats, l’entitat organitzadora avisarà
Els grups complets es tancaran i aquelles a la família.
persones que s’apuntin amb posterioritat · Les sessions no són públiques i no es pot
quedaran registrats a la llista d’espera.
accedir als recintes escolars mentre les
activitats s’estiguin desenvolupant.
· En cas de donar-se de baixa d’una
VOLS APUNTAR-T’HI?
activitat, s’haurà d'omplir la butlleta de
Inscripcions a: inscripcions.somvalors.com
baixa que haurà de recollir a consergeria.
En el mateix enllaç hi podreu descarregar Aquest tràmit és imprescindible per deixar
les instruccions.
de carregar els rebuts bancaris, i s’haurà
El codi del centre que caldrà introduir a la
de fer abans del dia 20 del mes anterior.
pàgina d’inici de l’aplicatiu per accedir a les
· Un rebut retornat tindrà un càrrec de 3€.
activitats al centre és: IVG1010
Si teniu la previsió que vindrà retornat
aviseu-nos i retrasaríem el gir.
· La direcció es reserva el dret de possibles
canvis d’horaris si es presenten
incompatibilitats de darrera hora a l’àmbit
escolar.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS
Les places són limitades i es reserven
per ordre d’inscripció.
· Si en una activitat no hi ha suficient
nombre d’inscrits es suprimirà.
· Els alumnes no inscrits en cap activitat
no podran romandre a les instal·lacions
de l’escola.
· Un cop complet el grup o equip, els
nous inscrits passaran a la llista
d’espera fins a la confecció d’un altre
grup o equip.
·Les conductes inadequades seran
comunicades ,si són reiteratives poden
ocasionar l'expulsió de l'activitat

INSCRIPCIONS ONLINE
3.1 Ara que ja tens el centre carregat, és el moment
d'inscriure al teu infant. Dels accessos directes,
selecciona: "ANAR A LA LLISTA"

3.2 Dins de la pantalla "Els meus infants", clica sobre "ALTA NOU INFANT"

1.Abans de començar, hauràs de registrar-te dins l'aplicatiu, en
cas que encara no tinguis un usuari i contrasenya. Clica sobre "Fesho ara" i segueix les instruccions. És molt senzill!

Introdueix aquí el codi

I clica a "AFEGIR CODI"
2. El primer que hauràs de fer és introduir el codi del centre:
ESM1010
Un cop cliquis a "afegir codi", automàticament l'aplicatiu carregarà el
casal d'estiu del teu centre. Aquest pas només l'hauràs de fer una
vegada, i ja sempre tindràs accés!

3.3 Ja pots omplir les dades del teu fill o filla i
una vegada acabis, clica a "GUARDA I
SORTIR". Repeteix el procés per cada
infant i quedaran registrats per sempre!

4. Ara que ja tens al teu infant/s donat/s d'alta, és el moment de tornar a la
pantalla inicial i clicar sobre l'accés directe "NOVA INSCRIPCIÓ"

6. En cas que hagis d'inscriure un germà o germana, només
cal que repeteixis el pas número 5, clicant quan acabis amb
el darrer "REVISAR I COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ".
Ara revisa les dades, per assegurar-te de no haver comès
cap error al llarg de la inscripció.
Omple l'apartat "Conformitar i
autoritzacions" i clica "ACCEPTAR I
FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ"

5. En aquesta pantalla és on has de formalitzae
la solicitud: comprova les dades personals
de l'infant, complimenta la fitxa mèdica...
Només et quedarà seleccionar horaris... i
ja ho tenim!

C/ Riera Sant Miquel 58
08006, Barcelona
TEL: 934150262

CODI:
IVG1010

RECORDA QUE ARRIBAT AQUEST PUNT, SI VOLS INSCRIURE MÉS
D'UN GERMÀ, HAURAS DE CLICAR "RESERVAR I INSCRIURE UN
ALTRE INFANT" PER ACUMULAR DESCOMPTES!

info@somvalors.com
Tel. 93 427 47 34
www.somvalors.com

