INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS 2022-2023
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BENVINGUTS!
Esperem que tots/es estigueu bé!
Comencen les inscripcions d’activitats extraescolars pel curs 2022-2023!
A continuació us deixem una petita guia per realitzar les inscripcions dels vostres infants a
través de la plataforma DIVERKONECT.

Realitzeu la INSCRIPCIÓ a les activitats EXTRAESCOLARS com faríeu habitualment .
Períodes d’inscripció: del 5 al 16 de setembre a través de la nostre plataforma
DIVERKONECT.

INSCRIPCIONS:
• Per realitzar les inscripcions d’ extraescolars, cal realitzar-ho a través de la plataforma
digital DIVERKONECT del 5 al 16 de setembre.
• 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=afa-escola-font-d-en-fargas

O accedint al següent QR:
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INFORMACIÓ GENERAL EXTRAESCOLARS: 2022-2023
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Karate (B)
1r a 3r
13:00 a 14:00h

Gimnàstica
artística (B)
1r a 6è
13:00 a 14:00h

Karate (B)
1r a 3r
13:00 a 14:00h

Gimnàstica
artística (B)
1r a 6è
13:00 a 14:00h

Taller d’art en
anglès
4t a 6è
13:00 a 14:00h
Taller d’art en anglès
1r a 3r
14:00 a 15:00h

Taller d’art en
anglès
4t a 6è
13:00 a 14:00h

Taller d’art en
anglès
P4 i P5
14:00 a 15:00h

Taller d’art en anglès
1r a 3r
14:00 a 15:00h

Taller d’art en
anglès
P4 i P5
14:00 a 15:00h

Expressió
corporal/Danses
P4 i P5
14:00 a 15:00h

Karate (B)
4t a 6è
14:00 a 15:00h

Expressió
corporal/Danses
P4 i P5
14:00 a 15:00h

Patinatge (B)
1r a 6è
16:30-17:30h

Futbol (B)
1r a 6èr
16:30-17:30h

Patinatge (B)
1r a 6è
16:30-17:30h

Futbol (B)
1r a 6èr
16:30-17:30h

Bàsquet(B)
1r-6è
16:30-17:30h

Divendres

Karate (B)
4t a 6è
13:00 a 14:00h

Bàsquet(B)
1r-6è
16:30-17:30h

Multiesport
P4 i P5
16:30-17:30h

Tarifes
57€/trimestre Activitats 1 dia a la semana
79€/trimestre Activitats 2 dies a la semana
•
•

•

El segon germà tindrà un descompte de 3€/trimestre. Els participants que realitzin dues
activitats tindran un descompte de 6€/trimestre i els participants que realitzin tres
activitats tindran un descompte de 12€ trimestre.
Les activitats marcades amb un «B», disposen de beques de l’Ajuntament ,només poden
optar a elles infants i joves de 6 a 17 anys. Cal realitzar la inscripció pertinent amb
Diverjoc. La informació referent a les beques, us la farem arribar un cop l’ Ajuntament
ens ho enviï.
Les activitats s'iniciaran el dia 3 d’octubre, qualsevol novetats us mantindríem
informats.
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RECOMANEM LLEGIR ABANS DE LA INSCRIPCIÓ:
Recomanem llegir l’apartat de Termes i Condicions de l’aplicatiu.
Aquelles famílies que ja esteu registrades a la nostre plataforma, recordeu de canviar el
curs del vostre fill/a a l’apartat de FAMILIA>>EDITAR
En l’apartat de pagaments caldrà que marqueu l’opció per Domiciliació
bancària.Les domiciliacions d’activitats extraescolars es passaran trimestralment, entre
els dies 1 i 10 de cada trimestre (octubre 1r trimestre, gener 2n trimestre i abril 3r
trimestre). Totes les quotes són integres tret de la primera que inclou un suplement de
4€ per assegurança d’accidents.
Tingues a l'abast: CAT SALUT / CARNET VACUNES i si s'escau: Certificat d'al·lèrgies i
Certificat diversitat.

PROTOCOLS
•

No es permetrà l’entrada de familiars al recinte escolar durant els extraescolars, ni per dur el berenar.
Els infants podran portar el berenar dins de la motxilla, us recomanem berenars lleugeres (sucs i
fruites) i podran berenar abans de començar l’activitat.

•

Els infants els recollirem als espais consensuats amb l’escola.

•

No s'admetran altes ni baixes de l’activitat un cop començat el trimestre per poder garantir els grups
el més estable possible

•

Els preus son trimestrals. Les baixes en qualsevol activitat han de ser notificades amb antelació per
correu electrònic inscripcions@diverjoc.net No es farà cap devolució un cop començat el trimestre
(notificacions del 2n trimestre abans del 20 de desembre i 3r trimestre abans del 20 de març)

•

No es podrà inscriure cap alumne amb rebuts pendents.

•

Les sortides es realitzaran a les 17.30h per la porta del pati del parvulari a excepció de l’activitat de
multiesport que es realitzarà per la porta del c/ Font d’en Fargas. ES OBLIGATORI OMPLIR LA
AUTORITZACIÓ EN CAS DE QUE L’ALUMNE MARXI SOL A CASA I A PARTIR DE 3r

•

Els grup tindran un màxim de 10/15 infants per grup, si es supera aquest rati un cop finalitzat el
procés d’inscripció es realitzarà un sorteig. I En cas de famílies que hagin escollit dues activitats, es
parlarà amb ella per tal de que renunciï a una de les activitats per donar lloc a un altre infant.

•

Tots els llistats, inscripcions i grups seran supervisats per la coordinadora de l’AFA, així com tot al
seguiment de les activitats i tot el relacionat amb elles. Qualsevol pregunta o dubte referent a les
extraescolars contactar amb la Maribel (telf. 653123690 / email: coordinadorafontfargas@gmail.com

•

Si plou les activitats de pistes estaran afectades i per tant, tots els nens i nenes estaran atesos amb
activitats alternatives al menjador.
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