ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
ESCOLA LES PINEDIQUES
TARADELL

INFORMACIÓ ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS NOVEMBRE 2020

Benvolgudes famílies usuàries de les extraescolars,
Ens posem en contacte amb vosaltres degut a la cancel·lació de les activitats extraescolars
per part de les autoritats sanitàries del nostre país.
Volem informar-vos dels següents fets per tal de clarificar dubtes que poden sorgir;
● Que a principis de curs, davant la possibilitat de tenir grups en confinament per casos
de COVID, un alumne/a confinat individualment o un confinament general com el del
passat mes de març, l’AMPA de les Pinediques va acordar que els monitors tindrien
preparades activitats o exercicis per fer de forma telemàtica des de casa en la
mesura del possible,
● Que hi ha hagut unes sessions que s’han hagut de fer de manera telemàtica degut a
la cancel·lació de totes les extraescolars per part del Departament de Salut i que a
partir del 23/11/20 no es podran rependre de forma presencial al 100%,
● Que l’AMPA ha valorat amb els monitors i monitores com continuar les classes a partir
del 23 de novembre i seguint les normatives segons el Pla d’Obertura marcat pel
Departament de Salut. I s’ha decidit que algunes activitats es podran fer de forma
presencial i d’altres de forma híbrida (una setmana de forma presencial i una
telemàtica),
● Que s’informarà a totes les families mitjançant document que es penjarà a la
web de com es realitzaran les activitats a partir del 23 de novembre,
● Que som conscients que la majoria d’activitats no són fàcils de fer telemàticament,
donat que l’aturada, inicialment, només havia de durar 15 dies, i que els monitors i
monitores s’han esforçat en poder oferir la continuïtat d’aquestes activitats, es va
decidir per unanimitat mitjançant reunió de Junta el passat 3/11/20 que es pagarà als
monitors els 100% de la facturació pactada per tot el trimestre,

● Que s’ha decidit per unanimitat per part dels membres de la junta de l’AMPA que la
quota trimestral a pagar per part de les families serà de la meitat o de 2/3 parts
segons l’activitat, depenent de si es podrà realitzar de forma presencial o híbrida a
partir del 23/11/20,
● Que, pel que fa al segon i tercer trimestre es revisaran i marcaran juntament amb els
monitors/es les pautes a aplicar de cara a possibles nous confinaments, ja sigui
individuals o col·lectius i se us informarà de qualsevol informació tan bon punt sigui
possible.

Us demanem que estigueu atents a les comunicacions per grups de whatsapp i pàgina
web de l’AMPA www.pinediques.com que anirem fent ja que com va passar fa uns dies les
restriccions davant de la COVID19 són molt canviants i sovint ens cal informar-vos dels
canvis amb molt poc temps de marge.
Aprofitem aquesta comunicació per donar-vos les gràcies per la paciència i la confiança
que ens esteu fent aquestes setmanes. Sabem que totes les famílies enteneu que són
moments difícils per les persones que de forma voluntària ens dediquem a l’AMPA.
Totes les persones de la comissió d’extraescolars estem fent tots els esforços possibles per
fer les coses tal i com ens demanen les normatives i cercant sempre les millors opcions
pensant en els nostres infants.
Si alguna de les decisions que prenem no les compartiu o bé no les enteneu, preguem us
poseu en contacte amb nosaltres a través del correu: extraescolars@pinediques.com i
mirarem de fer tot el possible per solucionar els vostres dubtes, qüestions, etc.
Us recordem que tots els que formem part de l’AMPA també som pares i mares de l’escola i
aquesta situació, igual que per tota la resta, és la primera vegada a la qual li hem de fer
front, si teniu aportacions o millores a fer seran molt benvingudes!
Gràcies per endavant!
AMPA Pinediques / Comissió d’Extraescolars

