A.E JOAN MARAGALL
CURS 2020-2021
INFORMACIÓ BÀSICA
INSCRIPCIÓ: Que necessito per inscriure’m al cau?
-

Fitxa d’inscripció
Declaració responsable
Drets d’imatge (només en cas que no els firméssiu l’any passat)
Copia DNI/Passaport
Copia targeta Sanitaria
Copia del carnet de Vacunes

***Per a que els infants i joves puguin assistir a la sortida de passos necessitem aquesta documentació.
CALENDARI: es pot trobar a la web també, l’anirem actualitzant en cas que hi hagi cap canvi.
1ER TRIMESTRE
3-4/10

PASSOS

10/10

CAU

17/10

CAU + Trobada associativa de caps

25/10

CAU (diumenge)

31/10

LLIURE (Jornades de lleure i feminisme)

07/11

CAU

14-15/11

SORTIDA

21/11

CAU

28/11

CAU

05/12

LLIURE

12/12

LLIURE (Les caps tenim AGO)

19/12

CAU

CONTACTE: Per a qualsevol consulta dirigiu-vos directament als vostres caps d’unitat als següents
correus electrònics.
g
-

capsfolletsaejm@gmail.com
capsllopsaejm@gmail.com
capsraiersaejm@gmail.com

-

capspionersaejm@gmail.com
capsclan1aejm@gmail.com
capsclan2aejm@gmail.com

Doodle i formularis: per a un millor control els Doodles i formularis tindran una data límit, l’infant o jove
que no hagi contestat abans de la data límit es contarà com a no assistent.

Bestretes: És important pagar les bestretes a les dates senyalades, l’infant o jove que no hagi pagat bestreta
abans de la data límit es contarà com a no assistent. La bestreta no es retornarà en cas de no assistència.

PAGAMENT TRIMESTRES:
Mantenim el repartiment de quotes:




1ª QUOTA: 40€ (material i sortida trimestral + quota d’assegurança anual)
2ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)
3ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)

El pagament de la quota només el podreu fer per transferència bancària al següent numero de compte:

ES48 2100 0647 97 02 0035 4425
BEQUES INTERNES:
No volem que cap infant o jove es quedi sense cau pel tema diners així que fins al 22 d’octubre podeu
sol·licitar aquesta beca interna. Per a solicitar-la o demanar més informació podeu contactar directament
amb: tresoreria-aejm@googlegroups.com

SORTIDA DE PASSOS 2020
QUAN: DISSABTE

3 D’OCTUBRE A LES 11:00h

PREU: Aquest any com que fem els passos al cau no s’ha de pagar cap cost addicional
LLOC: Al cau. Quedarem en punts diferents cada unitat per ajustar-nos al protocol pel COVID. Follets
(verd) quedaran a la porta del cau. Llops (vermell) a davant de l’escola Jaume I. Raiers (blau) al pàrquing de
motos que hi ha darrere del Happy Park. Pioners i clan es gestionaran els seus punts de trobada. Aquests
punts es mantindran tant dissabte com diumenge (tenint en compte que diumenge es tractarà de les unitats
noves).

INFANTS NOUS: els nous infants han de venir el
començar les activitats amb la nova unitat.

diumenge 6 d’octubre a les 10:00h per

DINAR DE FAMÍLIES: aquest any no farem el dinar de famílies. Farem la reunió d’unitats per la tarda,
cada unitat pactarà la seva hora, de manera virtual.
CAL PORTAR:
- Dinar (dissabte)
- Berenar (dissabte)
- Mascareta (i mascareta de recanvi)
- Gel hidroalcòholic

- Cantimplora amb el nom
- Fulard del cau (qui en tingui)
- Declaració responsable signada
- Esmorzar de mig matí (diumenge)

PROTOCOLS COVID-19
Degut a la pandèmia que estem vivint, ha sigut necessari readaptar el funcionament del cau aquest any. Us
deixem resumides aquí les mesures que s’aplicaran. Per començar, queden cancel·lades les sortides amb
famílies i dinars conjunts. Pel que fa a sortides i campaments segons com evolucioni la situació es decidirà
què es fa.
A més a més, els espais del cau quedaran separats per unitat, i es farà cau exclusivament al pati o a altres
espais oberts, no es podrà entrar al cau sense el permís explícit d’un cap. Tindrem torns de neteja i
desinfecció dels espais i materials, i treballarem amb grups bombolla (les unitats). Els caus es faran amb
mascareta i distàncies de seguretat també.
Us demanem la col·laboració en conscienciar als infants i joves per seguir totes les normatives i reflexionar
sobre la nova realitat en què vivim i les conseqüències que implica.
Hem generat també una nova comissió que vetllarà pel compliment de les mesures necessàries, per més
informació dirigiu-vos a aquestes caps que en formen part (Pau, Marta, Guillem, Pol i Teresa).

Com sempre, per qualsevol dubte no dubteu en contactar amb les caps!

