
Fitxa d’activitat extraescolar
AMPA el Solell – curs 2020-2021

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

   Nom de l’activitat extraescolar

   Empresa

   Persona de contacte

   Correu electrònic

   Objectiu

   Descripció de l’activitat

   Material utilitzat

   Material a portar per l’infant
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GRUPS I HORARIS

Edats

Agrupacions

Periodicitat Durada

Ràtio màxima

Franja

Observacions

INFORMACIÓ MONITORATGE

Nom del monitor/a

Formació

Anys d’experiència en activitats similars

Certificat de delictes de naturalesa sexual*
*imprescindible per la contractació de l’activitat
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Franja de migdia

Franja de tarda

Presentació del certificat



Fitxa d’activitat extraescolar
AMPA el Solell – curs 2020-2021

INFORMACIÓ DE PAGAMENT

Concepte de facturació

Cost de l’activitat

Sistema de facturació

Recuperació de dies festius

INFORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER COVID-19

Pla de contingència*

*imprescindible per la contractació de l’activitat.

Resum mesures contemplades al pla de 
contingència per la Covid-19*

*mesures que la comissió d’extraescolars i la junta de 
l’AMPA el Solell hauran de validar com a acceptables i 
suficients.

Possibilitat de 
realització de 
l’activitat en línea

Cost de l’activitat
si s’hagués de 
passar a modalitat en
línia
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Es disposa de pla de contingència

Sí

No

Mensual

Per sessions. Núm sessions / curs:

Domiciliació bancària

Transferència bancària

Altres. Especificar:

Altres. Especificar:
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