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Normativa
 L’Acollida – Espai Nos[altres] començarà el dilluns 5 de setembre i acabarà el 22 de juny. La monitora d’acollida
s’encarregarà de recollir a tots els infants a partir de les 16:30h i tindran una estona per poder berenar. La recollida dels
infants es podrà fer a les 17h, a les 17:30h i a les 18h. Hi haurà servei d’Acollida fins les 18h.
 Per poder participar al servei d’Acollida caldrà:
• Inscriure’s prèviament a l’aplicació d’inscripcions ONLINE a la web d’ATLAS (omplir formulari i enviament de
documentació). Ho han de fer totes les persones, encara que facin ús del servei de manera puntual.
 Hi haurà una matrícula de 15€ per participant (assegurança d’accidents, monitoratge previ, coordinació i gestió). Només
es paga un cop, independentment del número d’activitats que es realitzin. Per a les famílies no sòcies de l’AFA la
matrícula serà de 49€ per participant (els 34€ de diferència aniran íntegrament per l’AFA).
Comunicació de la Junta de l’Afa:
Aquest any en el preu de la matrícula de les activitats extraescolars s'afegirà un cànon per a totes aquelles famílies no
sòcies de l'Afa. L'objectiu de l'increment és sensibilitzar a les famílies de la importància de col·laborar en la quota de l'Afa
per gestionar el temps no lectiu dels nostres infants.
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Normativa
 Apuntar-se el mateix dia: caldrà sempre estar donada d’alta a l’aplicació d’inscripcions d’ATLAS i avisar abans de
les 13h trucant al 93 805 57 92 o enviant un correu electrònic a extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org. En cap
cas es podrà participar el servei d’acollida si no s’han complert aquests requisits.
 El preu és de 4€ al dia.
 El pagament sempre serà per rebut bancari. Els rebuts es passaran entre el 5 i el 7 del mes següent. Cal estar al dia
dels pagaments per poder assistir a qualsevol activitat.
 Es demana puntualitat a la recollida dels infants a les 18h, en cas que no sigui així es cobrarà 4€ al arribar més de 15’ tard.
 La recollida es realitzarà a la porta de l’escola, en cap cas les famílies poden entrar dins el recinte escolar.
 Beques: caldrà parlar amb ATLAS i l’EMD per gestionar-ho.
 La realització de l’acollida està subjecta a les indicacions del Departament de Salut en relació amb la Covid-19.
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Tardes temàtiques a l’espai d’acollida
L’Acollida consistirà en una estona de berenar i posteriorment la realització de diferents
activitats. Cada tarda serà temàtica i es realitzaran activitats relacionades amb el tema
del dia.
Les activitats es realitzaran majoritàriament a l’aire lliure i en casos que el temps no ho
permeti es farà ús del Club.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

JOCS

TALLERS

MOVIMENT I
DANSA

CONTES DEL
MÓN

JOCS
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No totes les nenes i nens seran
pintors/es, dibuixants o
escultors/es, però poden ser
ARTISTES i fer servir els valors
que l’ARTISTA té davant la vida.
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