Consideracions en relació a la COVID-19

Aprenentatge cooperatiu i
desenvolupament
* En cas de rebrot de virus durant el curs 2020-2021, Activa es compromet a reprendre les
activitats proposades en aquesta circular de manera online. En funció de l'activitat, Activa
emocional,
intel·lectual
i en el seu propi Pla de
recorrerà
a reenfocar la seva programació,
segons queda establert
Contingència empresarial.
social de cada alumne/a
* ACTIVA compleix escrupolosament amb totes les mesures higienicosanitàries establertes

pel Govern d'Espanya, així com amb les recomanacions determinades per cada comunitat
autònoma.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2020-2021
Del 28 de setembre de 2020
a l’11 de juny de 2021
Per a alumnes d’infantil i primària

ÀMPLIA OFERTA D’ACTIVITATS

Col·legi Sagrat Cor-Esclaves

ADAPTADES SEGONS EDAT I NIVELL
DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS SOCIALS I COGNITIVES
SOCIALES Y COGNITIVAS
FORMACIÓ INTEGRAL DE L’ALUMNAT
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – CURS 2020-2021
Us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars del
nou curs que el Centre ha triat per complementar la
formació de l’alumnat d’infantil i primària.

Primària – Activitats esportives

Dies

Horari

€/mes

PSICOMOTRICITAT

dt. – dj.

17:00h a 18:00h

40€/mes

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL

dijous

13.45h a 14.45h

28,50€/mes

ART ATTACK!

dimarts

13.45h a 14.45h

28,50€/mes

CONTACONTES

dimecres

13.45h a 14.45h

28,50€/mes

DANSA P4-P5

dilluns

13.45h a 14.45h

28,50€/mes

NATACIÓ*

Horari

€/mes

INICIACIÓ ESPORTIVA 1r PRI

dl. – dc.

17:00h a
18:00h

40€/mes

BASE ESPORTIVA FUTBOL
SALA 2n PRI

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

40€/mes

1. Accedeix a l'enllaç i fes "clic" en l'apartat "FAMÍLIES" i
posteriorment a "Sol·licitud d'alta per a famílies". És aquí on
podràs realitzar la teva sol·licitud de registre.

BASE ESPORTIVA BÀSQUET
2n PRI

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

40€/mes

2. Emplena les teves dades (els relatius a la família i no a
l'alumne/a).

BASE ESPORTIVA VÒLEI
2n PRI

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

40€/mes

3. Tria la teva escola: "COL·LEGI SAGRAT COR-ESCLAVES".

BÀSQUET 3r i 4t PRI*

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

50€/mes

VÒLEI 3r i 4t PRI*

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

50€/mes

FUTBOL SALA 3r i 4t PRI*

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

50€/mes

BÀSQUET 5è i 6è PRI*

dt. – dj.

17:00h a
18:00h

50€/mes

VÒLEI 5è i 6è PRI*

dl. – dc.

17:00h a
18:00h

50€/mes

FUTBOL SALA 5è i 6è PRI*

dl. – dc.

17:00h a
18:00h

50€/mes

NATACIÓ de 1r a 6è PRI**

divendres

17:00h a
19:15h

225€/trimestre

*L’activitat de natació començarà el 2 d’octubre. Es desenvolupa a l’Eurofitness
Sant Miquel (C/Muntaner, 166). Trasllats en autocar.

Primària – Activitats artístiques
Dies

Horari

€/mes

DANSA 1r primària

dimarts

14:00h a 15:00h

28,50€/mes

DANSA 2n primària

divendres

14:00h a 15:00h

28,50€/mes

DANSA 3r i 4t
primària

dimecres

14:00h a 15:00h

28,50€/mes

DANSA 5è i 6è
primària

dijous

14:00h a 15:00h

28,50€/mes

* COMPETICIÓ ESCOLAR: Aturada fins a nou avís.
**L’activitat de natació començarà el 2 d’octubre. Es desenvolupa a l’Eurofitness Sant
Miquel (C/Muntaner, 166). Trasllats en autocar.

NORMATIVA I FUNCIONAMENT

TEATRE MUSICAL
4t, 5è i 6è

divendres

14:00h a 15:00h

28,50€/mes

GUITARRA
D’ACOMPANYAMENT
4t,5èi6èprimària -1rany

dilluns

14:00h a 15:00h

42,50€/mes



Les places es reservaran per ordre d’inscripció.



Hi haurà una mitjana de 10 alumnes per grup.



La quota corresponent al mes d’octubre es carregarà per domiciliació
bancària a mitjans d’octubre.



S’entén que la inscripció és per a un curs complet. El preu de la
mensualitat està calculat basant-se en el cost anual dividit en quotes
d’igual import. (En el cas de la natació són 3 quotes)



En cas de voler donar-se de baixa un cop començada l’activitat, us
demanem que ho comuniqueu i justifiqueu per e-mail a
catalunya@activa.org abans del dia 20 del mes anterior per tal de no
emetre el rebut.



L’assistència a les activitats és obligatòria. Quan els alumnes hagin
de faltar, caldrà justificar l’absència.
La devolució dels rebuts bancaris de dues o més quotes mensuals
comportarà la pèrdua de la plaça i la baixa de l’activitat. Els alumnes
amb rebuts pendents no es poden inscriure a cap activitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
C/ Mallorca 221, 3r 2a - 08008 Barcelona
93 284 02 22 / catalunya@activa.org

FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA WEB:

Dies

divendres 17:00h a 19:15h 225€/trimestre

ACTIVITAT

(curs 2020-2021)

http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/

ACTIVITAT

Infantil – P3, P4, P5
ACTIVITAT

INSCRIPCIÓ ONLINE

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

4. Inscriu a l'alumne/a fent "clic" a "Afegeix dades alumne/a". Si
tens més d'un/a fill/a, quan hagis finalitzat amb les dades del
primer/a, fes "clic" una altra vegada sobre "Afegir dades
alumne/a".
5. La teva sol·licitud de registre haurà finalitzat i després de la
nostra validació, rebràs un correu electrònic confirmant l'alta i
recordant el teu usuari i contrasenya.
6. Quan hagis rebut el correu electrònic, hauràs d'accedir a la
plataforma amb les teves dades d'accés per a realitzar la
inscripció en les activitats que vulguis fent clic sobre el nom del
teu fill/a i posteriorment en l'apartat "Nova inscripció".

QUINS BENEFICIS APORTA LA PLATAFORMA?
 Es tracta d’un mitjà de comunicació ràpid i eficaç amb els
responsables directes de l’activitat.
 Proporciona accés al control d’assistència de les classes.
 Permet la recepció dels informes de progressos
 Sempre que ho necessitis podràs demanar una tutoria.
 Seràs el/la primer/a en assabentar-te de qualsevol
novetat!

GAUDEIX DE FINS A UN 15% DE DESCOMPTE EN LA
QUOTA:
GERMANS: 5% per al 2n fill, 10% per al 3r fill i següents.
MÚLTIPLES ACTIVITATS: 5% per a la 2a activitat i següents
(aplicable a les activitats de menor cost)
Descomptes acumulables. Aplicables a totes les
mensualitats/quotes trimestrals de les activitats extraescolars i
de l’Escola d’Idiomes.
Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Activa al 932 840
222 de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h i els
divendres de 9h a 14h.

