Benvolgudes famílies,
Esperem que davant d'aquesta difícil situació que estem vivint, estigueu tots bé i que porteu
aquest confinament de la millor manera possible.
Sabem del vostre neguit pel que fa a les activitats extraescolars, però la incertesa sobre quan
podrem tornar a l’escola fa que no puguem preveure cap solució a curt termini i la diversitat
d’activitats ofertes fa inviable una única solució.
Davant la situació de confinament volem aclarir que hi ha proveïdors que, dintre de les seves
possibilitats, us estan enviant activitats per fer des de casa, tot i que són tasques totalment
voluntàries i que estan condicionades pels recursos disponibles que tenen a mà els proveïdors i
també pel temps i els mitjans que disposeu les famílies.
Tan bon punt ens informin sobre la possible tornada a l’escola i del que quedi pendent del
curs, estudiarem amb cada proveïdor possibles solucions i alternatives a les classes perdudes.
A continuació us detallem com queden les activitats extraescolars:
1. Dibuix, jocs de taula, escacs, bàsquet, dansa/funky, judo, teatre i piscina: donem per
interrompuda la prestació del servei fins que la situació actual es reverteixi. A tal
efecte i, sempre i quan no es puguin recuperar les classes, es retornarà l'import pagat
anticipadament per les famílies a raó del període que hagi durat el confinament.
2. Mecanografia: atès que mig grup de 6è ja ha finalitzat l’activitat i l’altre grup, tot just
acabava de començar, un cop tinguem la informació oficial de quan es reprendran les
classes, estudiarem la manera que l’alumnat pugui fer el curs, ja sigui a l’escola o a
l’acadèmia Mecaràpid, sempre i quan les famílies hi estiguin d’acord. Altrament, es
retornarà l’import pagat anticipadament per les famílies.
3. Anglès:
a. Es retornarà a totes les famílies mitja quota del mes de març.
b. Cicle infantil i Cicle inicial: s’ha activat una plataforma de recursos en línia que
s’anirà ampliant setmanalment. També es realitzaran classes en línia amb una
durada de 30 min/setmana (contes, cançons i altres activitats). La quota dels
mesos d’abril i maig per aquelles famílies que desitgin continuar amb l’activitat
serà de 13,00 €/mes (reducció del 60%, per tant, es retornarà la resta).
Altrament, les famílies que no vulguin continuar, podran interrompre el
seguiment de l’activitat i es retornarà l’import pagat anticipadament.
IMPORTANT: Qui opti per aquesta última opció, haurà d’enviar un email a
Linguae: info@linguae.cat com a molt tard dijous dia 2 d’abril.
c. Cicle mitjà i superior: s’ha activat una plataforma de recursos en línia que
s’anirà ampliant setmanalment. Es realitzaran classes en línia amb una durada
de 1hora/setmana. La quota dels mesos d’abril i maig per aquelles famílies que
desitgin continuar amb l’activitat serà de 20,50 €/mes (reducció del 60%, per
tant, es retornarà la resta). Altrament, les famílies que no vulguin continuar,
podran interrompre el seguiment de l’activitat i es retornarà l’import pagat

anticipadament. IMPORTANT: Qui opti per aquesta última opció, haurà
d’enviar un email a Linguae: info@linguae.cat com a molt tard dijous dia 2
d’abril.
d. Els horaris de les classes en línia seran els següents:
ANGLÈS
DILLUNS

DIMARTS

P4

de 11:30 a 12h

P5

de 12:30 a 13h

DIJOUS

DIVENDRES

1r

de 11:30 a 12h

2n

de 12:30 a 13h

3r

de 11 a 12h

4rt

de 12 a 13h

5è

de 11 a 12h

6è

de 12 a 13h

4. Música:
a. Sensibilització musical (Cicle Infantil): donem per interrompuda la prestació
del servei fins que la situació actual es reverteixi. A tal efecte i, sempre i quan
no es puguin recuperar les classes, caldrà retornar l'import pagat
anticipadament per les famílies a raó dels dies que hagi durat el confinament.
b. Llenguatge musical: s’estan impartint classes virtuals setmanalment i s’envien
exercicis. Les classes en línia es realitzaran de la següent manera: es faran
grups reduïts de 5/6 alumnes a raó d’1 hora/setmanal, substituint les classes
realitzades fins ara, que eren presencials, de 15 i 12 alumnes i 1,30 hores
setmanals, per tant, es redueix la ràtio. La quota per aquelles famílies que
desitgin continuar amb l’activitat serà la mateixa. I el mes de juny, depenent
de les instruccions del Departament d’Educació, l’equip de Preludi estan
preparant unes classes especials pels alumnes, ja sigui a l’escola o al centre de
música. Altrament, les famílies que no vulguin continuar, podran interrompre
el seguiment de l’activitat i es retornarà l’import pagat anticipadament.
IMPORTANT: Qui opti per aquesta última opció, haurà d’enviar un email a
Preludi: pabordiapreludi@gmail.com com a molt tard dijous dia 2 d’abril.
c. Ukelele: Es realitzaran classes en línia individualment a raó de 15min/alumne,
substituint les classes realitzades fins ara, que eren presencials amb 5
alumnes, per tant, es redueix la ràtio. La quota que es cobrarà per aquelles
famílies que desitgin continuar amb l’activitat serà la mateixa. I el mes de juny,
depenent de les instruccions del Departament d’Educació, l’equip de Preludi
estan preparant unes classes especials pels alumnes, ja sigui a l’escola o al

centre de música. Altrament, les famílies que no vulguin continuar, podran
interrompre el seguiment de l’activitat i es retornarà l’import pagat
anticipadament. IMPORTANT: Qui opti per aquesta última opció, haurà
d’enviar un email a Preludi: pabordiapreludi@gmail.com com a molt tard
dijous dia 2 d’abril.
d. Els horaris de les classes en línia seran els següents:

LLENGUATGE MUSICAL
DIMECRES
1r - grup 1

de 11 a 12h

1r - grup 2

de 12 a 13h

1r - grup 3

de 12 a 13h

2n - grup 1

de 10 a 11h

2n - grup 2

de 11 a 12h

UKELELE: es contactarà directament amb cada família per determinar dia i hora de la classe.

5. Educació emocional: s’està enviant a les famílies un butlletí setmanal amb activitats
diàries i recursos, vídeos explicatius per realitzar les activitats i reptes familiars. La
quota que es cobrarà per aquelles famílies que desitgin continuar amb l’activitat serà
de 20 €/mes. Altrament, les famílies que no vulguin continuar, podran interrompre el
seguiment de l’activitat, enviant un email a Arrels: info@arrelsgirona.cat com a molt
tard dijous dia 2 d’abril.
6. Robòtica: s’està realitzant formació telemàtica amb activitats setmanals i s’ha creat
una plataforma en línia, que s’activarà el proper 1 d’abril. La quota que es cobrarà per
aquelles famílies que desitgin continuar amb l’activitat serà de 16,50 €/mes.
Altrament, les famílies que no vulguin continuar, podran interrompre el seguiment de
l’activitat, enviant un email a baixes@innovateducacio.cat com a molt tard dijous dia 2
d’abril.
Pel que fa a les quotes que s’haguessin de retornar, no es podran determinar fins que acabi el
confinament.
Mentrestant restarem a l’espera i paral·lelament treballarem per l’oferta d’extraescolars del
proper curs.
Comissió d’extraescolars
Ampa El Bosc de la Pabordia

