Calendari de les activitats:

Les activitats es realitzen durant tot el curs escolar des d’octubre fins al maig. La inscripció pels
mesos de setembre i/o juny és opcional. (El pagament de la quota serà proporcional en els mesos de
setembre i juny). Les activitats Anglès i Robòtica es duran a terme únicament entre octubre i maig.
Inscripcions:

•

Documentació: Fotocòpia targeta sanitària, fotocòpia del llibre de família, fotocòpia carnet de
vacunes i, si s'escau, certificat mèdic de malalties o al·lèrgies de l'alumne/a, foto de carnet (de P3
a 2on), justificant de pagament d’ AMPA o d’ingrés de matrícula. Si el vostre fill ja ha realitzat
alguna extraescolar, teniu l’opció de que l’AMPA reutilitzi aquesta documentació fins a la
finalització de l’escolarització del nen, però CAL MARCAR LA CASELLA d’autorització a la
mateixa fulla d’inscripció.

•

Els alumnes de Frisbee hauran de fer un únic pagament de 40€ en fer la inscripció per tal de
federar-se i participar en lligues escolars (5 al llarg de l’any). El pagament trimestral es realitzarà
a principis de trimestre. S’entregarà un disc a cada alumne que haurà de portar a l’activitat.

•

Els nens/es de Futbol Sala (de 1r a 6è) i de Bàsquet, participaran a la lliga del Consell de
l'Esport de l'Ajuntament de Sabadell sempre i quan hi hagin nens suficients: 1 fotografia mida
carnet. El cost de la inscripció en aquesta lliga s’assumirà de manera proporcional 50% AMPA i
50% famílies abonades a la 1ª quota.

•

Els nens/es de Patinatge participaran a la Copa Comarcal i Provincial segons criteris de la
monitora: 1 fotografia mida carnet. El cost de la inscripció en aquesta competició s’assumirà de
manera proporcional 50% AMPA i 50% famílies.

•

Els alumnes de Taekwondo hauran de federar-se en el segon curs que es matriculin en aquesta
activitat.

•

Cal recordar la obligatorietat de pagament d’una assegurança per a totes les activitats
extraescolars que es realitzin a l’escola. Es realitzarà un ÚNIC PAGAMENT ANUAL d’import 4€.

Període d’inscripcions:
Del’ 12

al 22 de setembre de 2019

De dilluns a divendres de 09:05 a 10:00h i de 16.35h a 17.30h.
IMPORTANT: No s'admeten fulls d'inscripció a la bústia de l'AMPA, ni presentades per
menors.
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Normes de funcionament:

•

Altes: Els períodes d’inscripcions seran durant el mes de maig, els dies indicats a dalt (per
començar al setembre/octubre) i durant les últimes dues setmanes de setembre (per començar
a l’octubre). Únicament s’obrirà un nou període d’inscripcions al desembre (per començar al
gener). No s’acceptaran inscripcions d’extraescolars fora d’aquests terminis establerts. En
cas d’inscriure’s al mes de maig, es pot indicar si es vol començar l’activitat durant el mes de
setembre o a l’octubre. Tingueu això en compte que algunes activitats tenen places limitades
per l’espai disponible i, en aquest cas, les places noves s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
Només durant el mes de maig es farà la reserva de plaça pels alumnes que ja estan inscrits
durant el curs anterior i s’inscriguin de nou.

•

Baixes: S’ha de notificar per escrit la baixa de l'activitat a través del format corresponent, es pot
deixar a l’oficina de l’ AMPA, o enviar el mateix format escanejat per correu electrònic a l’adreça
info@ampaconcordia.org, com a mínim 15 dies abans que es carregui el següent rebut de
l’activitat. En cas contrari es cobrarà el període sencer.

•

Queixes, dubtes i consultes: Cal contactar amb l’AMPA en l’horari d’atenció a les famílies, o
mitjançant correu electrònic a info@ampaconcordia.org, i es gestionarà la comunicació amb
l’entitat pertinent.

•

Quotes i pagament: Les quotes estan prorratejades entre tots els mesos que duren les
activitats, per la qual cosa, tots els mesos es pagarà la mateixa quantitat, amb independència
dels dies hàbils de cada mes. A diferència de l'activitat de natació que es girarà en un sol
rebut a l'inici de l'activitat.
Es facturarà sempre que el nen/a hagi assistit algun dia del període a l'activitat.
Els rebuts seran carregats al compte indicat en el full d’inscripció adjunt.
Si es produeixen devolucions dels rebuts, els costos que generin aniran a càrrec del soci/a.
En cas d’acumular dos mesos impagats, es procedirà a no deixar accedir el nen/a a l'activitat i se’l
donarà de baixa.
Les activitats proposades es faran sempre que el nombre d’inscrits superi una ràtio mínima
establerta per la pròpia empresa que la realitza. L’AMPA es reserva el dret de suspendre-la si el
grup no arriba al mínim d’alumnes necessaris.

Recollida: La puntualitat en la recollida dels nostres fills/es és molt important. Els monitors estan
contractats dintre d’una franja horària. El no compliment reiteratiu d’aquest horari anirà a càrrec dels
pares.
IMPORTANT: NO ES DEIXARÀ SORTIR SOL A CAP INFANT QUE NO TINGUI SIGNADA
L'AUTORITZACIÓ PELS PARES O TUTORS. (Consultar normativa)
CALDRÀ ENSENYAR AL MONITOR/A EL CARNET D’EXTRAESCOLARS DEL INFANT
(EN EL SEU DEFECTE, CALDRÀ CONSTAR EN EL LLISTAT DE PERSONES AUTORITZADES
PER PODER MARXAR)
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CAL EMPLENAR UN FORMULARI PER CADA FILL/A QUE VULGUEU INSCRIURE (Omplir amb lletra majúscula
i clara, no us deixeu cap dada)
Nom i cognoms de l'alumne/a:
Data de naixement

Edat

Curs

Alumne de l’escola (S/N)

Adreça

Codi Postal

Nom i cognoms del pare, mare o tutors

Cal notificar a l’AMPA qualsevol canvi
en les dades d’aquest document

Localitat

Telèfons de contacte

Correu electrònic (pare o mare). ESCRIURE EN MAJÚSCULES Núm. Targeta Sanitària

Malalties i/o al·lèrgies (presentar certificat mèdic de la malaltia de l'alumne/a)

Dades bancàries (Al pagament cal indicar el nom i cognoms de l'alumne/a)

Nom de l'Entitat Bancària:

IBAN

Autoritzo a l’AMPA a mantenir les dades personals del meu fill/a fins a la
finalització de la seva escolaritat a la nostra escola. SI
NO
(Segons el Reglament Europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), en cap cas les dades facilitades en aquest formulari seran cedides a tercers.)

TOTES LES EXTRAESCOLARS tindran un ÚNIC pagament anual de matricula de 25€, a
excepció els socis de l’AMPA. (Veure normativa) i una assegurança obligatòria per tots de 4€.

Pagada quota matricula / AMPA

•

Pagada quota assegurança

MARQUEU AMB UNA CREU L’ACTIVITAT/S QUE REALITZARÀ EL VOSTRE FILL/A.
PREU MENSUAL

PREU MENSUAL

Acollida matinal (veure detall d’horaris)

Modern Dance

27 €

Acollida tarda esporàdica (16:30h-17:30h)

4€/h

Natació 1er-6è (Preu curs complert)

190€

Anglès P3-P5 Fun English (dl-dx)

34 €

Natació P4-P5 (Preu curs complert)

225€

Anglès P3-P5 Fun English (dm-dj)

34 €

Patinatge P4-6è (1 dia)

27 €

Anglès 1r-6è Fun English (dl-dx)

37 €

Patinatge P4-6è (2 dies)

30 €

Anglès 1r-6è Fun English (dm-dj)

37 €

Reforç escolar

27 €

Baby Dance (P3-P5)

22 €

Rítmica (P4-6è)

22 €

Bàsquet (3er-6è)

27 €

Robòtica 3er-6è (Migdia)

22 €

Robòtica 1er-6è (Tarda)

22 €

CreARTivity (veure detall d’horaris)
Escola de futbol sala (P3-P5)

27 €

Taekwondo (1 dia)

27 €

Ultimate Frisbee 5è-6è (preu trimestral)

26 €

Taekwondo P4-3er (2 dies)

35 €

Futbol Sala (1r-6è)

27 €

Taekwondo 4t-6è (2 dies)

37 €

Iniciació Esportiva (P3-P5)

22 €
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ACOLLIDA
És un servei d' acollida per aquelles famílies que necessiten coordinar la vida laboral amb l'escolar. Per
això, apliquem diferents horaris i tarifes segons les necessitats.
Marqueu amb una creu la casella que us interessa
Acollida Matinal
2018-2019

PREU
MENSUAL

PREU DIA
ESPORÀDIC

Acollida Tarda
2019-2020

PREU DIA
ESPORÀDIC

De 7.30h a 9.00h

52,50 €

6,00 €

De 16.30h a 17.30h

4,00 €

De 8.00h a 9.00h

35,00 €

4,00 €

De 8.30h a 9.00h

17,50 €

2,00 €

CREARTIVITY
Es farà un bloc d’activitats no esportives dirigides exclusivament als nens i nenes d’educació infantil (P3,
P4 i P5).
Fem una oferta per dies, donant la possibilitat de fer un sol, dos o tots ells, així els preus serien els
següents
Un dia: 27€
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• ACOLLIDA TARDA
(P3-6è):

És un servei d'acollida pels alumnes de P3 a 6è amb aquesta necessitat de
16.30h a 17.30h durant tot el curs escolar. En cas de necessitar aquest servei
els nens/es es distribueixen segons l’activitat que es porti a terme aquell dia.

• ANGLÈS (1r-6è):

Es complementa l'estudi de l’anglès com a llengua estrangera per potenciar
els coneixements adquirits a l'escola en funció del nivell previ.

• ANGLÈS (P3-P5):

S’inicia l’anglès com a llengua estrangera a través dels jocs

• BÀSQUET (3er-6è)
• CREARTIVITY
(P3-P4-P5):

Es fomenten valors de respecte, tolerància, sacrifici i treball en equip en
aquests esports col·lectius. Es participa en les diferents competicions
organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell, juntament amb la resta de les
escoles del nostre entorn. És imprescindible arribar a un mínim de nens/es
inscrits per poder competir.
És un espai on els nens i nenes podran experimentar, imaginar, treballar
molts àmbits de creació i expressió, amb la música, els contes, els jocs, les
manualitats, les cançons,

• ULTIMATE FRISBEE
(5è-6è):

Aquest esport d’equip sense contacte es juga amb disc volador i en ell es
treballa l’esperit de joc i l’alt rendiment des d’un comportament esportiu i
alegre.

• FUTBOL (P4-6è)

Es fomenten valors de respecte, tolerància, sacrifici i treball en equip en
aquests esports col·lectius. Es participa en les diferents competicions
organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell, juntament amb la resta de les
escoles del nostre entorn. És imprescindible arribar a un mínim de nens/es
inscrits per poder competir

• INICIACIÓ ESPORTIVA
(P3-P4-P5)

És una activitat esportiva, dirigida als més petits per fer un tastet de diferents
esports i poder definir les seves preferències.

• NATACIÓ PETITS (P4-P5)
I GRANS (1r-6è):

S'ensenya a nedar als petits i es millora la tècnica d'aquest esport en els
grans, aprofitant la ubicació de la nostra escola amb el Club de Natació
Sabadell

• PATINATGE (P4-6è):

Es treballa al patinatge inicial l'estabilitat, el cos, l'equilibri, figures artístiques i
base de coreografia, i al grup avançat es perfecciona el patinatge inicial i la
coreografia completa. Competició voluntària sota el criteri de la monitora.

• REFORÇ ESCOLAR
(1er-6è):

Dirigit a aquells alumnes que els calgui fer reforç per millorar el rendiment
acadèmic.

• RÍTMICA (P4-6è):

És una activitat esportiva que s’inicia amb l’aprenentatge d’acrobàcies i un
primer contacte amb els instruments utilitzats a gimnàstica rítmica

• ROBÒTICA (1er-6è):
• TAEKWONDO (P4-6è):
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Es fomenta el coneixement de noves tecnologies, llenguatge de programació,
construcció de automatismes. Tot això, potenciant la creativitat, capacitat de
raonament i abstracció, treball en equip i exposició oral.
Es fomenta el coneixement i la profunditat d'aquest esport entre els alumnes
de totes les edats, basat en l'autocontrol, la disciplina i el respecte envers
l'adversari.
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIÓ D'IMATGE
Avís legal

1.

Us informem que l’AMPA CONCÒRDIA disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de les
seves activitats extraescolars i complementàries. En aquest web s’hi poden publicar imatges en les
quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Donat que el
dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica
1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA
demana a les famílies el consentiment per poder realitzar aquestes fotografies on apareguin els
vostres fills/es de manera clarament identificables.
En/Na.............................................................................,amb NIF/NIE/PASS .......................... com a
pare, mare o tutor/a de l'alumne/a, (SI
/ NO
) autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui
aparèixer en fotografies corresponents a les activitats extraescolars i complementàries organitzades
per l'AMPA i publicades a la pàgina web fins a la finalitat de l’escolaritat en aquesta escola.

2.

En compliment amb allò que disposa el Reglament Europeu (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les
persones físiques sobre el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD), us informem que les dades personals facilitades s’incorporaran a un fitxer de gestió de
l’AMPA per tal de tenir una base de dades de tots els socis/es. Teniu dret a accedir, cancel·lar o
rectificar les dades que us corresponguin recollides en aquest fitxer.

Signatura del pare, mare o tutor/a

Sabadell, ...... de ..................... de 20....

AUTORITZACIÓ DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS A SORTIR SOLS DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS.
(Marqueu amb una “X” l’opció o les opcions triades.)
En/Na ................................................................................ amb el DNI ......................... com a pare, mare o
tutor/a legal, autoritzo el meu fill/a .................................................... que està matriculat a les Activitats
Extraescolars ........................................................................... organitzades per l' AMPA, a sortir en els
horaris de sortida de les activitats:
sol/sola. (Només els alumnes de Cicle Mitjà o Superior)
sol/sola i acompanyat d’un germà més gran (només amb alumnes de Cicle Mitjà o Superior)
1-........................................................................ / ..............
(nom i cognoms del germà gran) (curs del germà gran)
2-....................................................................... / ...............
(nom i cognoms del germà gran) (curs del germà gran)

Signatura del pare, mare o tutor/a
info@ampaconcordia.org

Sabadell, ...... de............................ de 20....
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PERSONES AUTORITZADES PER RECOLLIR L’ALUMNE
CURS 2019-2020
Jo en/Na........................................................................................, amb NIF/NIE/PASS
..................................................................... com a pare, mare o tutor/a de l'alumne/a
................................................................................................. del curs ........................

AUTORITZO A LES PERSONES CITADES SOTA A RECOLLIR AL MEU FILL O
FILLA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Firma:

NOM I COGNOMS
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Sabadell, ........ de............................. de 20......

DNI
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