COMUNICAT INFORMATIU INSCRIPCIONS A. E. TORXA CURS 2017 – 2018

Hola famílies;
Ja tenim el nou curs 2017 – 2018 aquí, i des del Kraal de monitors i monitores de
l’Agrupament Escolta Torxa ja ho estem posant tot apunt per començar aquest nou
any. Com sempre a principis de setembre l’equip de monitors i monitores ens reunim i
comencem a preparar i organitzar el curs i el calendari d’activitats per a poder donar el
tret de sortida definitiu el primer dissabte d’octubre, dia en que comença oficialment
el Cau! Enguany per tant, serà el dissabte dia 7 d’octubre quan ens retrobarem tots i
totes.
Com cada any per això, abans cal realitzar i gestionar l’ampli i cada vegada més
complex període d’inscripcions, tasca que es realitza les darreres setmanes de
setembre per tal de poder gestionar les dades amb previsió i eficientment. D’aquesta
manera el primer dia de curs ja podem comptar amb totes les llistes tancades, i les
condicions legals, jurídiques i administratives corresponentment derivades estan
correctament autoritzades i compleixen amb la legislació vigent en el marc de les
activitats en l’educació en el lleure. Com bé sabreu aquest apartat legal va estar
modificat el curs passat, i des del novembre de 2016 la nova legislació demana
respectar i complir uns mínims molt més estrictes que es deriven en més control sobre
les entitats i les dades que gestionen. Per això cal tenir present la importància del petit
apartat burocràtic i administratiu que junts hem de respectar dins del Cau, i tractar de
respondre, en la mesura del possible, dins els terminis i condicions d’inscripció a
l’Agrupament o a qualsevol activitat que se’n derivi.
Tenint en compte les anteriors condicions exposades i, responent a una voluntat
expressada i desenvolupada pel Kraal de monitors i monitores durant el curs passat,
enguany el període i procés d’inscripció a l’Agrupament Escolta Torxa es
desenvoluparà amb canvis importants respecte els anys anteriors. A continuació us
exposem les instruccions i tota la informació necessària per a poder realitzar
correctament la/les inscripció/ns, que aquest any compta amb importants novetats en
el camp informàtic i en el procés.



PUNT PRIMER:

Tenint en compte el alt número de participació que l’Agrupament ha anat
experimentant el últims anys, ara ens hem hagut de plantejar un nou sistema que
permeti un procés d’inscripció fàcil, àgil i assegura’t. Per tal d’evitar l’overbooking en
algunes branques de l’Agrupament aquest any hem desenvolupat un nou calendari
d’inscripció que us exposarem seguidament:

-

20 de setembre: OBERTURA PRE-INSCRIPCIONS.
Aquesta preinscripció està reservada únicament als escoltes que en el curs
anterior ja van acudir a l’agrupament. Te com a objectiu poder veure quantes
places disponibles hi ha en cada branca abans d’obrir el procés d’inscripció final.
ÉS MOLT IMPORTANT REALITZAR AQUESTA PRE-INSCRIPCIÓ, de no fer-la es
perdria el dret de reserva de plaça.
També com a novetat, per a poder fer aquest tràmit caldrà entrar a l’apartat
“INSCRIPCIONS” de la WEB www.aetorxa.com i realitzar la preinscripció de
forma On-line a través de l’enllaç “PREINCIRPCIÓ CURS 2017” que trobareu allà
mateix. Es tracta d’un petit formulari molt senzill. Cal fer-lo a títol personal, no
familiar.
El darrer dia per a poder fer aquest tràmit és el 25/09/2017 a les 00:00 hores.

-

26 de setembre: OBERTURA INSCRIPCIONS
Aquesta inscripció està oberta a tothom, i es absolutament imprescindible per a
poder venir al Cau. A continuació us detallarem el canvis que també mostra i
tota la informació necessària i a tenir en compte. Recordem que els escoltes
que hagin realitzat la preinscripció correctament tindran de forma automàtica
la plaça guardada. A partir d’aquí, la resta de places disponibles de cada
branca s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció. En cas de que una branca
quedi plena (35 escoltes màxim), s’informarà als sol·licitants de la llista d’espera
i els tràmits a seguir.
El darrer dia per a poder fer aquest tràmit finalitza el divendres dia 6/09/2017 a
les 00:00 hores.

-

Divendres 6 d’octubre a les 19:00 hores: Reunió d’inici de curs i presentació de
monitors i branques a la sala d’actes del Col·legi Maristes d’Igualada.

-

Dissabte 7 d’Octubre: Primer dia de Cau!
Als Maristes de 16:00 a 19:00 hores.



PUNT SEGON:
Com fer la inscripció al curs 2017 – 2018? A continuació teniu tots els passos
detallats:
1-. Omplir el formulari d’inscripció al curs amb totes les dades correctament
autoritzades i verificades i els documents adjunts precisats (fotocòpia targeta
sanitària/asseguradora, foto tamany DNI, etc.) MOLT IMPORTANT: Cal que el
pare/mare/tutor/a signi/n de forma física el/s document/s. Així es requereix a la

legislació vigent, sol·licitant la tinència física de les dades dels participants i
col·laboradors de l’entitat. Cal portar tota la documentació mencionada a les oficines
del cau (C/ del Bruc, 9) o lliurar-la personalment i dins del termini a algun monitor/a.
2-. Omplir i signar el document de protecció de dades, de drets d’imatge i de prèvia
autorització a TOTES les sortides i activitats de l’agrupament. TAMBÉ CAL FER-HO DE
FORMA FÍSICA. D’aquesta manera i tenint aquesta prèvia autorització firmada,
durant les sortides del curs tant sols caldrà accedir a la web del Cau
(www.aetorxa.com) i electrònicament notificar que el escolta XXX assistirà a tal
sortida en concret. No caldrà llavors, realitzar papers i inscripcions concretes per a
cada sortida. D’aquesta manera pretenem agilitzar i poder portar un major control
sobre l’assistència a totes les activitats que organitza l’agrupament. Òbviament,
trobareu tots els detalls legals i informatius àmpliament exposats en el document en
qüestió. Aquest document caldrà també entregar-lo adjunt amb els anteriors.
3-. Omplir i enviar el formulari ON-line de contacte. Aquest és el darrer pas per a
finalitzar la inscripció al Curs 2017 – 2018. També és necessari i cal realitzar-lo abans
de que finalitzi el termini (divendres dia 6/09/2017 a les 00:00 h.). L’objectiu d’aquest
formulari ON-line de contacte que torbareu també en l’apartat “inscripcions” de la
web (www.aetorxa.com) respon a una clara necessitat de simplificar i assegurar un
bon i eficaç contacte electrònic amb les famílies i escoltes. D’aquesta manera, us
demanem que ens faciliteu per via electrònica les vostres dades de contacte (correu
electrònic dels pares/mares/tutors, correu de l’escolta, telèfons de contacte, etc.) i així
registrar-les directament en la nostra base de dades sense intermediari ni, per tant,
possibles errors o malentesos. REPETIM I RECORDEM QUE AQUEST PAS i la resta que
s’han detallat anteriorment SÓN ESCENCIALS PER A LA CORRECTA FINALITZACIÓ DE LA
INSCRIPCIÓ DE CADA ESCOLTA.

I doncs això és tot. Per a qualsevol dubte, us podeu posar directament en contacte
amb nosaltres per coreu electrònic a través de: aetorxa@aetorxa.com .
Moltes gràcies i ens veiem d’aquí molt poc.

Sempre apunt!
Kraal de monitors i monitores de l’Agrupament Escolta Torxa
Mariona Villanueva, com a coordinadora de l’agrupament.

A Igualada, el 17 de setembre de 2017

