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El curs vinent no ha començat però ja està marcat per les restriccions sanitàries que               
haurem d’aplicar tots aquells i aquelles que treballem amb mainada, dins i fora els CEiPs.               
Això ens ha dut a evaluar tots els extrems de la nostra oferta. No només per fer-la viable                  
sinó per assegurar-nos que pel camí a l'adaptació no perdíem l'essència Pitus i Flautes              
que fa tan atractives les nostres extraescolars. Des de la possibilitat de nous             
confinaments fins les rutines de desinfecció, passant pels aforaments, els mecanismes de            
cobrament i els canals d'informació, hem redisenyat les condicions de la nostra oferta per              
millorar dia a dia i portar-vos a l’escola el millor servei. 
 
 
 
Dies i Horaris 
-el servei d’extraescolars es realitza entre les 12:30h i les 15:00h o un cop finalitzada la                
jornada escolar 
-en la franja de migdia s’hi poden realitzar dues sessions d’una hora cada una 
-el servei d’extraescolars es realitza de dilluns a divendres, ambdós inclosos 
-si per causes atribuibles a Pitus i Flautes no es pot realitzar una sessió, s’acordarà amb el                 
centre una data de recuperació. 
-el servei d’extraescolars comença la primera setmana d’octubre i acaba l'última de            
maig. És possible allargar el servei fins final de curs en el cas que els horaris del centre ho                   
permetin 
-sempre que l’organització i disponibilitat del centre ho permetin, es programa un concert             
de final de curs per tal que les famílies puguin veure i gaudir el que s’ha fet durant el curs 
 
 
Grups 
-el nombre màxim de participants és de 10 alumnes per grup. No s’obriran grups amb               
menys de 6 alumnes 
-pel que fa la Sensibilització Musical, depenent del nombre de participants i la seva              
motivació, excepcionalment, poden haver-hi un nombre reduït d’alumnes de 1r al grup            
d’infantil i viceversa 
-pel que fa la Guitarra, malgrat habitualment els dos nivells corresponguin a CI i CM+CS               
respectivament, la capacitat, nivell i coneixements previs dels alumnes poden determinar el            
grup més enllà de l’edat 
-en cap cas es requerirà haver realitzat prèviament Sensibilitzacio Musical per poder            
fer qualsevol altra extraescolar. 
 
 
Espais 
-per realitzar el servei cal que l’espai assignat a les extraescolars de Pitus i Flautes tingui:                
un endoll, una pissarra, cadires suficients pels alumnes, taules que es puguin            
arraconar i una porta que permeti diferenciar l’espai dedicat a l’extraescolar de la resta              
d’espais del centre (menjador, pati, altres aules, passadis…) 
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-l’espai assignat ha de tenir les dimensions adequades per tal de garantir el criteri de               
centre en quant a la relació entre alumnes (+el professor/a) i m2 

-malgrat no sigui imprescindible, la presencia d’altaveus, ordinador i un projector dona al             
servei una qualitat afegida. Des de Pitus i Flautes no podem posar i treure altaveus i                
projectors a cada aula de cada centre on fem extraescolars. Això ens limita a l’ordinador               
portàtil del professor quan és necessari 
 
 
 
Material 
-Pitus i Flautes no proporciona guitarres als alumnes, part de l’aprenentatge és també que              
l'alumne prengui consciència i responsabilitat sobre el seu instrument. A banda la situació             
sanitària actual desaconsella oferir aquesta possibilitat que fins ara estava sobre la taula 
-Als centres que no tinguin ja el material per l’activitat de Batukada se’ls facilitarà una llista                
per tal que puguin afegir aquests equipaments al material de l’escola, l’AMPA, o altres. 
-en cas que l’espai assignat sigui l’aula de música serà cada centre qui determini quin               
material i en quines condicions es pot fer servir (en el cas que sigui possible que els i les                   
alumnes tinguin accés a materials comuns en el seu centre) 
 
 
Condicions sanitaries als centres 
-cal que abans de l’inici del curs se’ns faci arribar una còpia dels protocols vigents al                
centre per tal d'adaptar-nos a les especialitats de cada ubicació així com per organitzar              
correctament i de manera eficient la realització del servei 
-al realitzar el servei dins el centre, els controls a les entrades i sortides corresponen               
exclusivament a la persona responsable designada pel centre o pels pares i mares que              
gestionin l’extraescolar. Cal establir un mecanisme per tal que quedi constància que abans             
de realitzar l’extraescolar amb Pitus i Flautes el/la alumne/a ha passat els controls que cada               
centre apliqui ja que aquesta informació també se’ns requereix a nosaltres per prestar el              
servei 
 
 
Alteracions del servei 
-En cas de nous confinaments el servei d’extraescolars continua en format digital. Es             
proveirà setmanalment les famílies amb un conjunt de vídeos i activitats presentades i             
dissenyades pels nostres professors i professores equivalents a una hora de sessió però             
pensades per poder-se fer per parts sense haver d’estar una hora seguida seguint una              
sola activitat 
-Si durant el curs un grup deixa de complir el mínim d’alumnes es donarà per cancel·lat                
aquell grup el primer dia del mes següent. Alternativament es plantejarà un increment de la               
quota per continuar fent viable aquell grup 
 
 
 
Quotes i forma de pagament 
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-un cop assolit el mínim d’alumnes es procedirà al cobrament de la matrícula de 10€ per                
alumne 
-el preu per curs del servei d’extraescolars es divideix en quotes de 25€ mensuals per               
alumne, independentment del nombre de setmanes d’aquell mes, excursions, colonies,          
festius i altres 
-en cas de nous confinaments la quota serà de 20€. En aquest cas, els germans i                
germanes que realitzin la mateixa extraescolar pagaran una única quota 
-en cas de baixa, aquesta serà efectiva el primer dia del mes següent a la seva notificació 
-el cobrament de les quotes es realitza mitjançant la domicilitzacio bancaria de rebuts, ja              
sigui directament a cada familia o a càrrec de l’AFA, AMPA o AMiPa. 
-En el cas que el cobrament es faci directament a les famílies, aquest es realitzarà               
mensualment la primera setmana de cada mes 
-en el cas que el cobrament es faci a càrrec de l’AFA, AMPA o AMiPa, aquest es realitzarà                  
trimestralment, la primera setmana de cada trimestre. Les possibles baixes es           
compensaran en la factura del següent trimestre o amb una transferència a final de curs en                
el cas de baixes a últim trimestre 
 
 
Canals de comunicació 
-sense perjudici de qualsevol informació que es pugui transmetre directament al professor/a,            
les comunicacions d’altes, baixes, excursions, colònies i demés que afectin les sessions            
d’extraescolars s’han de notificar també a escola@pitusiflautes.com  
-per qualsevol consulta individual, a banda del correu electrònic, podeu trucar al            
619588923 dins l’horari d’atenció al públic 
-abans de final de curs i coordinadament amb el centre s’oferiran tutories individualitzades             
amb els pares i mares que així ho demanin per comentar el curs i parlar del següent. 
 
 
Inscripció 
-per tal de formalitzar la inscripció es demanarà que s’ompli una fitxa on hi figurin les dades                 
de cada alumne. Depenent de la forma de pagament, l’autorització bancària per domiciliar             
les quotes anirà annexa a la fitxa d’alumne o se sol·licitarà al centre 
-caldrà presentar un justificant conforme els i les alumnes tenen el carnet de vacunació al               
dia 
-l’entrega d’aquesta documentació és imprescindible i no serà possible realitzar les           
sessions si encara no s’ha fet efectiva 
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