CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ
ACTIVITATS D’ESPAI CULTURA (CURS 2020-2021)

DE

LES

PERIODE DE PRE-INSCRIPCIÓ: DEL 19 AL 30 DE JUNY.
Link formulari Inscripció: https://forms.gle/w8tqSPSCtvPakpcE9
Un cop emplenat el formulari rebreu un e-mail amb les dades que heu emplenat. Us recomanem
guardar-ne una còpia.
Si en algunt moment us cal indicar-nos algun error o modificació de la inscripció ja realitzada,
envieu un correu a espai.cultura@claretbarcelona.cat adjuntant el comprovant guardat i
comentant els canvis que us cal fer per tal que procedim nosaltres a modificar la vostra inscripció.

PERIODE DE CONFIRMACIÓ DE PLAÇA: DEL 30 AL 17 DE JULIOL
PERIODE DE CONFIRMACIÓ D’HORARI: DEL 7 AL 12 DE SETEMBRE
(EXCEPTE INSTRUMENTS I TUTORIES QUE ES TANCARAN A 30 DE SETEMBRE)

INICI DE CLASSES LECTIVES: DILLUNS 21 DE SETEMBRE
(EXCEPTE INSTRUMENTS I TUTORIES QUE S’INICIARAN EL 5 D’OCTUBRE)

PREGUNTES FREQÜENTS

COM SERAN LAS CLASSES AL SETEMBRE?
Les nostres extraescolars mai excedeixen de les ràtios que proposa el departament
d’ensenyament per reemprendre les classes presencials.
Totes les activitats s’estan programant per poder atendre els nostres alumnes en els
diversos escenaris que puguin esdevenir a causa del Covid19. S’estan contemplant:


Escenari A: 100% presencial sense distanciament social i només mesures
d’higiene.



Escenari B: 100% presencial amb mesures de protecció i distanciament social
evitant el màxim de contacte entre els alumnes.



Escenari C: Amb sales de classe virtuals i seguiment virtual de tasques.



Escenari D: Semi-presencial que combinen una part presencial amb estrictes
mesures de protecció i distanciament i una part no presencial amb seguiment
virtual.

Per poder veure la previsió de les diferents activitats que podem oferir en els 4
diferents escenaris contemplats podeu consultar el link:
https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-cultura-claret

on trobareu 5 PDF’s amb informació addicional de cada departament: anglès,
reforç, música, tecnologia i teatre.

En els escenaris on no es pugui compartir material es demanarà que es proporcioni
aquest material per part de les famílies assumint-ne el cost corresponent i la
desinfecció sistemàtica d’aquest.
Només es contemplarà algun descompte de les quotes en cas que estiguem en
l’escenari 100% no presencial i només en l’activitat de teatre es contempla la
suspensió temporal d’activitat i quotes si arribéssim a escenaris no presencials.

ALTES DESPRÉS DEL PERÍODE DE PRE-INSCRIPCIÓ
Les altes s’han de tramitar amb un període d’antelació de 15 dies.
Aquells que es donin d’alta a partir 30 de juny rebran la confirmació de plaça i
d’horari a partir de setembre.
Qualsevol matriculació rebuda a partir del 10 de SETEMBRE caldrà anar
acompanyada de l’e-mail de confirmació que rebreu al vostre correu i que caldrà
reenviar a espai.cultura@claretbarcelona.cat per tal de gestionar manualment l’alta. En
aquest cas, rebreu la confirmació de plaça i d’horari en un termini de 7 dies hàbils.
Els alumnes que s’incorporin amb les classes ja iniciades, només ho podran fer la
primera setmana de cada mes.

QUOTES I MATRÍCULA
Totes les activitats han estat programades i planificades per tenir una durada de
setembre a juny i tenen un cost anual dividit en 9 quotes per facilitar-ne el
pagament. Per tant les quotes no corresponen al mes en qüestió sinó a la
fragmentació del cost anual.
Amb la primera quota, tant si fas una com diverses activitats extraescolars, s’inclou una
matrícula única que correspon al pagament del cost del material i de la gestió d’Espai
Cultura.
Enguany la matrícula serà de 45€ i es cobrarà juntament amb la primera quota de
mitjans d’octubre.
Només per a aquelles famílies que no s’han donat de baixa malgrat la situació de
Covid19, aplicarem un 10% de descompte a la matrícula i els hi abonarem en aquest
primer pagament el 20% de la quota de Març de 2020.

COM DONAR-SE DE BAIXA
Com a mínim s’ha d’haver abonat la matrícula i la totalitat de 3 quotes per poder-se
donar de baixa.
Per donar-se de baixa caldrà comunicar-ho al professor corresponent a través de
https://www.classdojo.com/ i passar a signar un document de baixa a l’administració de
l’escola. En cas de no poder-se fer presencialment, pot descarregar-se el document
PDF penjat a l’apartat web d’Espai Cultura i enviar-lo signat a:
administració@claretbarcelona.cat
Les baixes s’han de tramitar amb un període d’antelació de 15 dies.

CLASS DOJO
La plataforma classdojo és la via de comunicació del professorat amb les famílies i
és obligatori, per participar a qualsevol activitat de l’Espai Cultura, descarregar-se l’app
i consultar-la setmanalment per tal de poder garantir una comunicació fluïda i eficient.
A l’inici de les classes lectives es facilitarà un codi d’accés a la plataforma
https://www.classdojo.com/ a totes aquelles famílies que s’incorporin per primera vegada
a Espai Cultura
(Podeu consultar el funcionament de l’app a
https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-cultura-claret)

CALENDARI I RECUPERACIONS DE CLASSE
Les activitats de l’Espai Cultura es realitzaran seguint el calendari escolar i per tant
durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, festius i ponts no s’impartiran classes.
Quan l’alumne/a puntualment falta per malaltia, excursió del seu grup classe o altres
causes siguin o no justificades no es recuperarà la sessió perduda ni s’abonarà cap
quantitat per aquesta causa.

QUADRE HORARI ACTIVITATS OFERTADES PER CURSOS

