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MULTIESPORTS GRUPS BOMBOLLA
Degut a que les activitats extraescolars no es poden realitzar amb total normalitat, l’AFA i Diverjoc us
proposem realitzar MULTIESPORTS GRUPS BOMBOLLA, d’aquesta manera es poden realitzar sempre
seguint els protocols marcats pel PROCICAT.

QUINES ACTIVITATS ES
FARAN?

Activitats físiques i esportives variades amb pilotes, jocs motrius,
jocs psicomotrius, i on aniran realitzant diferents esports segons les
edats.

QUANT TEMPS DURARÀ?

Del 12 d’abril al 17 de juny.

QUI POT PARTICIPAR?
HI HA UN NOMBRE MÍNIM DE
PARTICIPANTS?
QUANTS DIES ES PODRÀ
VENIR?
ON ES FARÀ?

QUIN SERÀ L’HORARI?

QUINS MONITORS O
MONITORES HI HAURÀ?

QUANT COSTARÀ?

Tots els infants de l’escola facin o no extraescolars. Això sí: només
ho podran fer amb el seu grup “bombolla” escolar. I sempre amb
mascareta!
SÍ. Per poder obrir un grup BOMBOLLA MULTIESPORT cal que s’hi
hagin inscrit un mínim de 6 infants del mateix grup “bombolla”
escolar.
Els dies que estigui oferit el seu GRUP BOMBOLLA.

Ens els diferents espais exteriors de l’escola (pistes de bàsquet i de
futbol, porxos, gimnàs…)

Començarà a la sortida de classe i acabarà a les 18:00h.

S’intentarà mantenir el monitoratge que hi ha hagut durant el mes
d’octubre i desembre. Els monitors i monitores també aniran a
buscar als infants a les classes i els acompanyaran a la sortida
seguint els protocols.
71,50€ des el 12 fins el 17 de juny. El participant que s’inscrigui
serà per tot el període, és a dir no es podran donar de baixa.

COM FEM LA INSCRIPCIÓ?

La inscripció es fa on line mitjançant la Plataforma Diverkonect. Un
cop verificat el mínim de 6 inscrits per grup, rebreu confirmació de
quins grups es podran obrir.

FAMILIES AMB BEQUES

Aquelles famílies que van sol·licitar beques al mes d’octubre, podran
seguir fent ús d’elles i informarem en cada cas si cal abonar
qualsevol diferencia económica que hi pugui haver.
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COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ
A continuació us deixem una petita guia per realitzar les inscripcions dels vostres infants a
través de la plataforma DIVERKONECT.

Períodes d’inscripció: del 29 de març al 2 d’abril a través de la
nostre plataforma DIVERKONECT.
Aquelles famílies que ja estàveu donades d’alta, només caldrà que entreu a l’enllaç
https://diverjoc.net/module/myfamily/inscripcions?id_school=afa-escola-font-d-en-fargas
amb el vostre correu i la contrasenya que us vàreu enregistrar , aneu a la vostre àrea de
client, secció família i seleccioneu activitat, trieu el grup/dia i realitzeu la compra a traves de
domiciliació bancària.
Les famílies que NO estàveu enregistrades a DIVERKONECT, caldrà que seguiu els següents
passos:

INSCRIPCIONS:

• Per realitzar les inscripcions d’ extraescolars, cal realitzar-ho a través de la plataforma
digital DIVERKONECT del 29 de març al 2 d’abril.
• 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:

www.diverjoc.net | inscripcions@diverjoc.net

MULTIESPORTS GRUPS BOMBOLLA

QUADRE HORARI
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

16:30-18:00h

16:3018:00h

16:3018:00h

16:30-18:00h

5è i 6è

3r i 4t

1r i 2n

P4 i P5

Tot els cicle
superior des
de la A a la E

Tot el cicle
mitjà
desde la A
a la E

Tot el cicle
inicial des de
la A a la E

Educació infantil desde la A
a la G

Els espais de les activitats vindran determinats segons els grups que surtin.
Durant la setmana del 5 al 9 d’abril us informarem dels grups que surten.

•
•

RECOMANEM LLEGIR ABANS DE LA INSCRIPCIÓ:
Recomanem llegir l’apartat de Termes i Condicions de l’aplicatiu.
En l’apartat de pagaments caldrà que marqueu l’opció per Domiciliació bancària i afegir el numero
de compte i clicar continuar.Les domiciliacions de l’activitat es passarà del 19 al 23 d’abril en un únic
rebut. Les famílies que no varen realitzar extraescolar durant el mes d’octubre o desembre, es cobrarà
un extra de 4€ a sumar a l’import dels 71,50€ en concepte de d’ 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 els recollirem als espais consensuats amb l’escola.

•

El personal d’activitats extraescolars haurà de dur en tot moment la mascareta posada dins del
centre. Durant els desplaçaments i mentre es realitzi l’activitat, sempre que així es requereixi.

•

La mascareta s’utilitzarà segons la normativa vigent.

•

Tots els infants passaran per un punt de rentada de mans abans i després de l’activitat.

•

En cas d’utilitzar material en les activitats, seran desinfectats a l’acabar l’activitat.

•

Les sortides es realitzaran a les 18h per la porta del pati del parvulari. Els infants seran entregats d’un
en un i per grups bombolla i mantenint la distancia de seguretat.

•

En cas de detectar un cas de COVID, es confinarà el grup amb previ consentiment de la direcció de
l’escola.

•

En cas de confinament del grup, es retornarà la part proporcional de l’activitat no realitzada.
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