
    Accés AMPASOFT 

      COLÒNIES 2021 

       3r i 4t de primària  

del 28 de juny al 4 de juliol 

• Reunió informativa: 04 de maig de 2021   19h00  “format ZOOM” 
 

• Inscripcions online: del 7 de maig a les 08h00 al 14 de maig a les 23h59 
 

1r: Accedir a l’Ampasoft i inscriure el vostre fill o filla i fer el pagament del 50% de l’import de les Colònies. 
Aquesta inscripció donarà l’ordre de prioritat però no es tindran en compte aquelles inscripcions que no 
vagin acompanyades del pagament i aquelles en que no s’enviï la documentació detallada en el punt 
següent  degudament omplerta i signada. 
2n: Lliurar en un sobre la documentació a la recepció de l’escola abans del dia 14 de maig: 

 Fitxa d’inscripció degudament emplenada i signada.  
 Fotocòpia de la targeta sanitària (caldrà dur l’original a les colònies el mateix dia de la sortida) 
 Fotocòpia del carnet de vacunació 
 Fotografia mida carnet 
 Declaració responsable emplenada i signada. 

 

• Preu: 350,00 € (inclou el transport en autocar, l’estada amb pensió  complerta, la gestió del monitoratge, les 
assegurances i el material divers) 

1r Pagament Colònies: 50% per Ampasoft en el moment de fer la inscripció. 
2n pagament Colònies: 50% restant per remesa bancària la segona setmana de juny. 

•   Places limitades: 76 places (mínim per fer les Colònies de 50 inscripcions)  
 

•   Funcionament de les Colònies 
 En relació al funcionament, organització i mesures de prevenció i seguretat durant les Colònies se seguiran 

en tot cas, els criteris de les autoritats sanitàries i la normativa vigent.  
 En les colònies i campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants. En qualsevol 

cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les 
mesures d'aïllament que calgui prendre, la recomanació general és que el grup de convivència sigui 
d’entre 10 i 14 participants. Aquest nombre de participants no comptabilitza els dirigents que hauran de 
complir les ràtios de la normativa vigents.  

 En l’elaboració dels grups de convivència a les Colònies de Can Montcau s'intentarà, sempre que sigui 
possible i degut a la situació excepcional, fer grups de convivència amb infants de 3er per una banda i 
grups de convivència amb infants de 4rt per una altra. 

 Així mateix, d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries, l'ús de la mascareta durant les Colònies 
és obligatori, excepte quan per la mateixa naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta sigui 
incompatible, estigui contraindicat o en cas de força major, entenent doncs que els infants no hauran de 
dur mascareta per dormir per ser incompatible i/o contraindicat. 

 

•   Documentació d’interès: 
➢ MANUAL INSCRIPCIONS CASAL (recomanable revisar Manual abans de les inscripcions) 

➢ FITXA INSCRIPCIÓ COLÒNIES 3r i 4t 

➢ DECLARACIÓ RESPONSABILITAT FAMÍLIES PARTICIPACIÓ COLÒNIES  

➢ CRITERIS PER A DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 
PER COVID-19. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES. GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

TOTA INSCRIPCIÓ REBUDA SENSE EL 1r 50% ABONAT PER AMPASOFT NO QUEDARÀ FORMALITZADA 
Un cop formalitzat el pagament, rebreu un rebut per correu electrònic, en el que us informarà del vostre número 
d’inscripció. 

colonies3i4@escolalurdes.cat 

Incidències AMPASOFT: tresorer@escolalurdes.cat 

 

https://ampalurdes.ampasoft.net/login
https://ampalurdes.ampasoft.net/ampa/downloads/doc/ampalurdes/f853aa4ef77ba471de133d10f1021727.pdf
https://ampalurdes.ampasoft.net/ampa/downloads/doc/ampalurdes/2ec5af1c43164ed545da583c2680dfbb.pdf
https://ampalurdes.ampasoft.net/ampa/downloads/doc/ampalurdes/cf2021bff077627d33f561227df49f80.pdf
https://ampalurdes.ampasoft.net/ampa/downloads/doc/ampalurdes/0935394e6abd67b05b900285d225969c.pdf
https://ampalurdes.ampasoft.net/ampa/downloads/doc/ampalurdes/0935394e6abd67b05b900285d225969c.pdf
mailto:colonies3i4@escolalurdes.cat
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