Benvolguts pares:
Tal com està previst al Calendari Escolar, el curs 19/20 finalitza el dia 19
de juny. Com cada any, Ampans ofereix als alumnes i a les famílies que ho
desitgin la possibilitat de l’Escola d’Estiu, a les nostres instal·lacions.
Aquest curs però, com tots sabem, acaba de forma telemàtica garantint l’atenció de
tots els alumnes. Tot i així, amb l’arribada de la FASE 2, els centres educatius, amb
moltes precaucions i restriccions hem obert les portes, complint amb totes les
normatives de seguretat i higiene, que el moment requereix, però la vista posada
en poder anar recuperant espais de normalitat i tancar el curs, si més no, amb el
compromís cap els alumnes i famílies més viu que mai.
Per aquest motiu i entenent que el procés d’ anar superant aquest moment
excepcional, cap a una situació més estable anirà avançant, la nostra voluntat de
servei continua intacta. Encara que sigui en unes circumstàncies i format diferent,
el Casal d’Estiu de l’escola, que com sempre, vol continuar sent un espai de lleure,
lúdic i educatiu obrirà portes novament.
L’escola d’estiu funcionarà durant 4 setmanes, des 
del 29 de juny fins al 24 de
juliol.
Aquest cop i per tal d’adaptar-nos a les mesures personals, socials, de seguretat,
d’ocupació d’espais i d'higiene que la legislació vigent ens obliga, l’escola d’Estiu
tindrà un format més reduït, en horari, del que és habitual i no tindrà ni servei de
menjador, ni de transport. Per tant les famílies que vulguin que els seus fill-es
participin de les activitats hauran de tenir en compte les circumstàncies especials
d’aquest any.
També cal informar, que degut a les reduccions de participants per grup que ens
estipula el Departament d’Educació, la capacitat dels grups de tenir nois i noies serà
menor i per tant, caldrà ajustar-nos a aquesta realitat alhora de poder com a mínim
mirar de que tothom que demana poder fer alguna setmana, la pugui gaudir; però
no podrem garantir que es puguin fer totes les setmanes que cada família demani
inscriure. Per tant caldrà posar un ordre de preferències (de les setmanes) en
l’espai que més avall s’habilitat per poder marcar les setmanes d’inscripció
Cal dir però, que tot i la complexitat de la situació que vivim, les ganes, compromís
i motivació que des de l’escola i els seus professionals tenim de poder tirar, una any
més, l’Escola d’Estiu és tant o més gran que mai!
Heu de tenir en compte:
● Horari:de dilluns a divendres de 9,00 a 13,30
● Lloc:Escola Jeroni de Moragas
● Preu:97 euros cada setmana.
Per fer efectiva la inscripció s'haurà de realitzar el pagament en qualsevol de les
entitats bancàries relacionades, amb el concepte: 
Escola Estiu-NOM ALUMNE
BANCO BILBAO VIZCAYA

ES30 0182 8618 9002 0011 5228

CAIXABANK

ES78 2100 0134 1002 0017 6218

Les inscripcions no es donen per acabades ,
fins que s’hagi formalitzat el
pagament. El període d’inscripcions finalitza el 20 de juny. 
Recordeu que el
servei es pot utilitzar per setmanes
El personal de l’Escola d’Estiu està vinculat al centre durant el curs escolar.
Qualsevol inscripció que es faci amb posterioritat, serà valorada per part del
coordinador de l’Escola d’Estiu i, si s’accepta, s’haurà de pagar a l’avançada, fent
l’ingrés en el compte referenciat
En cas de baixa sense justificació mèdica, només es podrà abonar el 50% de
l'import total.
A Sta. Mª de Comabella, Juny del 2020

(BUTLLETA A RETORNAR A L’ESCOLA)

Jo.......................................................................................................
pare/mare/tutor de l’alumne..................................................................
Estem interessats a que el nostre fill/a participi a l’ESCOLA D’ESTIU-2020
(Poseu 
SI o NOa dins de cada quadre)

SETMANES QUE ES VOLEN INSCRIURE I ORDRE DE PRIORITAT
(marca amb una x les setmanes a inscriure i posa de l’1 al 4 si s’escau l’ordre de prioritat de
les setmanes)

SETMANA

Assistència

Ordre de
prioritat

Setmana 1 – del 29 de juny al 3 de juliol
Setmana 2 – del 6 al 10 de juliol
Setmana 3 – del 13 al 17 de juliol
Setmana 4 – del 20 al 24 de juliol

● Cal que ens feu arribar aquesta butlleta com a màxim el 22 de juny del 2020
● Qualsevol inscripció que es faci amb posterioritat, serà valorada per part de la
coordinadora de l’Escola d’Estiu i, si s’accepta, s’haurà de pagar a l’avançada.

Signat (pares/tutors)

Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la
Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
□ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure en la que en/la
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
□ Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un
menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el
desenvolupament de l’activitat.
□ Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per en/la
...................................... pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi
l’equip de dirigents.
□ Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/la ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu
entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/la
...................................... compleix els requisits de salut següents:
□ Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
□ No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc
per la Covid-19:
□ Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura
Data i localitat

TELÈFONS DE CONTACTE

NOM PERSONA

NÚMERO

Full d’autorització per a dispensació de fàrmacs a l’escola
En/Na ______________________________________ amb DNI núm. ______________ com
a pare/mare/tutor de ______________________________ amb DNI núm. ____________
autoritzo a l’Escola Jeroni de Moragas a dispensar els fàrmacs tal i com s’indica en la recepta
medica o informe mèdic adjunts i els fàrmacs 
sense recepta no recollits en els informes
mèdics o receptes lliurades que es descriuen a continuació:

Nom medicament

Dosi

Hores
d’administració

Data inici

Data fi

Per tal de garantir la correcte administració dels fàrmacs em comprometo a comunicar tots
els canvis de tractament fent entrega d’una copia de la recepta mèdica o de l’informe mèdic
vigent; i a fer arribar a l’escola la medicació necessària.

I perquè així consti a tots els efectes ho signo en data _____ de ____ del ______
Signat:______________________

