“Aprenentatge cooperatiu
i desenvolupament
emocional, intel·lectual i
social de l’alumnat”

ACTIVITATS PER A
ESO I BATXILLERAT
CURS 2021-2022
De l’1 d’octubre al 31 de maig

ÀMPLIA OFERTA D’ACTIVITATS
ADAPTADES EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS
PROFESSORAT ESPECIALITZAT
CULTURALS, ARTÍSTIQUES, D’OCI…
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

AMPA COL·LEGI SCALA DEI

ACTIVITATS PER A ESO I BATXILLERAT

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLARS AMPA SCALA DEI
Us presentem la proposta d’activitats per al nou
curs escolar que el Centre ha triat per
complementar la formació dels alumnes d’ESO i
batxillerat.
ACTIVITAT

Dia

Horari

€/mes

Disseny i impressió 3D

dimarts

17:15h a
18:45h

32 €

Experiments científics

dimarts

17:15h a
18:45h

30 €

Periodisme
d’investigació

dimecres

17:15h a
18:30h

28 €

Monòlegs Poetry Slam

dimecres

17:15h –
18:15h

25 €

dijous

17:15h a
18:30h

28 €

dijous

17:15h a
18:45h

30 €

Fotografia digital
Curtmetratges 3.0

INSCRIPCIONS i FORMA DE PAGAMENT
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: obert fins al 23 de
setembre. Inscripció en línia a través de la
plataforma d’Activa:
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/
FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals,
domiciliació bancària el dia 5 de cada mes a
partir de les dades bancàries facilitades a la
plataforma (octubre es carregarà a mitjans de
mes).

Us interessa saber…
 És necessari un mínim de 10 inscripcions per
grup per a iniciar l’activitat. En cas de no
aconseguir el nombre mínim de 10
participants, Activa es reserva el dret de no
iniciar l’activitat. En aquest cas, se’ls informarà
degudament.
 La inscripció s’entén per curs sencer. En cas de
voler ser baixa durant el curs, s’ha de
comunicar a l’escola abans del dia 20 del mes
anterior a la baixa per tal de no emetre rebut.
L’import de la matrícula no serà retornat en
cas que l’alumne es doni de baixa.
 Aquestes quotes són per als SOCIS de l’AMPA.
Els NO SOCIS de l’AMPA, hauran d’abonar un
import únic addicional de 54€.

REUNIÓ INFORMATIVA VIRTUAL:
Dimarts 15 de juny a les 18:00h al
següent enllaç:
Accedeix desde el mòbil o l’ordinador.

Haga clic aquí para unirse a la reunión

INFORMACIÓ
C/Mallorca 221, 3r 2a 08008 / 93 284 02 22
extraescolar@activa.org

Inscripció en línia a:
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/
FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA WEB:
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.
2. Emplena les teves dades (els relatius a la família i no
a l'alumne/a).
3. Tria la teva escola: "AMPA SCALA DEI".
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".

RENOVACIONS:
Consideracions en relació a la Covid-19
* ACTIVA compleix escrupolosament amb totes les mesures higienicosanitàries

establertes pel Govern d'Espanya, així com amb les recomanacions determinades per
cada comunitat autònoma.
* En cas de rebrot de virus durant el curs 2021-2022, Activa es compromet a

MATRÍCULA: 25€ en concepte del material de
treball a l’aula.

CURS 2021-2022

reprendre les activitats proposades en aquesta circular de manera online en un
termini màxim de 10 dies hàbils. En funció de l'activitat, Activa recorrerà a reenfocar
la seva programació, segons queda establert en el seu propi Pla de Contingència
empresarial.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

1. Accedeix a l’enllaç per introduir el teu usuari i
contrasenya que vas escollir el curs anterior. Si no el
recordes, pots fer “clic” a “Ha oblidat la seva
contrasenya?” perquè te l’enviïn al correu electrònic.
2. Accedeix al nom de l’alumne.
3. Fes “clic” a “Nova inscripció” i seguidament a
“inscriure”.

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 18:30h i divendres de 9h a 14h.

