FAQS EXTRAESCOLARS MARÇ 2021

Quants alumnes hi haurà a les activitats?
6 alumnes si no són del mateix grup bombolla.
Si en alguna activitat, tots els alumnes són del mateix grup bombolla no hi haurà límit
d’inscripcions.
Com seran les activitats?
Preferiblement, les activitats extraescolars seran a l’aire lliure. Els alumnes portaran la
mascareta i s’aplicaran les mesures de distància i rentat de mans.
Com es constituiran els grups per les activitats?
Les inscripcions s’acceptaran seguint l’ordre de recepció del formulari.
Les activitats es duran a terme si s’arribi a un mínim de 5 inscrits i un màxim de 6, si no són del
mateix grup bombolla.
Quan comencen les activitats?
Dilluns 1 de març de 2021.
Quin preu tenen les activitats?
15€/mes cada activitat. L’anglès també continua valen 15€/mes.
Robòtica i el Taller de cuina tenen un preu de 20€/mes.
Robòtica Tech (1h 30min) te un preu de 30€/mes.
Com sé si el meu fill o filla pot fer l’activitat?
L’AMPA només avisarà si l’activitat queda anul·lada, o l’activitat esta plena i entreu en llista
d’espera. Per tant, si no rebeu cap notificació, el vostre fill o filla podrà fer l’activitat.
I si una activitat supera els inscrits?
Sempre que sigui possible i viable econòmicament, es desdoblaran tants grups com calgui per
tal de que tots els infants puguin participar de les extraescolars.
I si una activitat no arriba al mínim d’inscrits?
Per les famílies que tingueu la necessitat de la franja horària, s’habilitarà l’espai biblioteca per
primària o la ludoteca per infantil (sempre que hi hagi un mínim de 5 inscrits).
I si em vull donar de baixa de l’activitat?
Les baixes només seran d’un mes per l’altre (mai a meitat del mes vigent). S’hauran de
comunicar a través del mateix formulari d’inscripció en format “baixa”.
Cal que m’inscrigui per l’extraescolar d’anglès?
No, si heu seguit fent l’activitat on-line.
Sí, si voleu començar amb l’activitat (inclou l’import de 48€ en concepte de matrícula i llibres).
I si em vaig donar de baixa de l’anglès (durant les classes on-line) i ara vull que el meu
fill o filla reprengui l’activitat?
En aquest cas, haureu de fer una nova inscripció i s’haurà d’abonar el concepte de la matrícula
(28€). En cas que fos l’AMPA qui suspengués l’activitat no s’haurà d’abonar aquesta matricula.
Comissió d’extraescolars del Ramon Castelltort.

