NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ A L’ESPLAI VERD 2020

Consideracions generals:
● Aquest any el nombre de places serà menor que els altres anys per poder garantir, tal i com
requereix la normativa, els metres quadrats per a cada participant (4m2). Per la mateixa raó,
a part de les aules de l’Escola de Natura, també s’utilitzaran aules a l’Espai Jove Cal Drac.
● L’admissió serà per ordre de sol·licitud d’inscripció.
● En un termini màxim de 5 dies es farà arribar un correu electrònic on es comunicarà:
o L’import que cal pagar per confirmar la preinscripció i el procediment per fer-ho.
o Si s’escau, els torns sol·licitats on no hi ha plaça.
Així doncs, en cas de no informar del contrari, es considera com a vàlida la informació que
consta al resguard automàtic que s’envia al correu electrònic al moment de fer la
preinscripció.
● L’Escola de Natura es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no hi hagi un mínim de
participants inscrits.

Grups de convivència:
● A l’hora de definir els grups de convivència es prioritzarà l’agrupació per franges d’edat
similars o properes.
Als torns que, degut a la baixa inscripció, només s'organitza un sol grup, aquest pot estar format per
infants d’edats diverses.

Places vacants:
En el cas que hi hagi una baixa (pels motius que sigui) o anul·lació de plaça, s’oferiran les places
vacants a infants que no hagin pogut disposar de plaça per ordre d’inscripció (llista d’espera).
Es seguirà el següent procediment per oferir places vacants:
● Es farà un màxim de 3 trucades telefòniques per localitzar la família corresponent i oferirli la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà el missatge.
● Hi haurà un termini de 24 hores per respondre a l’oferta de la plaça, ja sigui per via
telefònica, per correu electrònic o per missatge de WhatsApp.
● Si no s’ha donat cap resposta després del termini estipulat, s’entendrà que es desestima
la plaça i s’iniciarà amb el següent infant de la llista d’espera.
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● En el cas de resposta afirmativa, s’ha de formalitzar la inscripció en el termini màxim
d’una setmana. En cas contrari, la plaça s’oferirà a la següent persona de la llista
d’espera.

Espais de realització:
Per garantir el màxim nombre de places, enguany oferim l’Esplai Verd en dos espais:
● Escola de Natura (2 o 3 aules)
● Espai Jove Cal Drac (2 aules).
L’assignació de l’espai estarà subjecte al nombre d'inscripcions i a l'organització dels grups de
convivència. També s'intentarà, sempre que sigui possible, que les unitats familiars vagin al mateix
espai i que un mateix participant vagi al mateix espai si els torns són consecutius.

Documentació necessària per participar:
Abans de l’inici del torn cal enviar per correu electrònic els següents documents o, si no hi ha
possibilitat d’enviar-ho, portar-los el primer dia.
● Fitxa d’autorització de participació (es facilitarà un cop s’hagi confirmat la plaça).
● Document de responsabilitat familiar (a disposició al web).
● Fotocòpia de la targeta sanitària.
● Fotocòpia del carnet de vacunes (actualitzat).
● Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (només si s’escau).
L’infant del qual no es tingui tota la documentació el primer dia del torn no podrà participar a l’Esplai
Verd.

Devolucions:
Només es retornarà part de l’import de la inscripció en els següents casos:
○ 90% import del torn afectat → si la plaça es pot adjudicar a una altra persona.
○ 10% import del torn afectat → si la plaça no es pot adjudicar a una altra persona.
● Baixa forçada
○ Covid19* → 60% import de la part del torn afectat.
*Si es detecta un positiu en el grup de convivència de l’infant.
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Mètode d’inscripció:
● RECOMANAT → Telemàtic (per internet):
▪

Web de l’Escola de Natura - Apartat LLEURE/Casals/Inscripcions

▪

A partir de l’1 de juny. Les inscripcions es mantindran obertes mentre hi
hagi places disponibles.

● Presencial:
▪

Oficina Jove Cal Drac – de l’1 al 5 de juny – cal cita prèvia
● 972583211
● joventut@ajbanyoles.org

● Extraordinari (a partir que s’hagi tancat el formulari de la web):
▪

enviant un correu a inscripcions@escolanaturabanyoles.org

▪

Escola de Natura – durant l’estiu – amb cita prèvia
● 626302162
● inscripcions@escolanaturabanyoles.org
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