CALENDARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017‐2018













2 Octubre Inici activitats
12 Octubre: Festa
20 o 27 Octubre inici lligues CEEB
1 Novembre: Festa
Novembre: inici lligues de futbol‐5 (P5, 1r i 2n)
A determinar Desembre: pica pica final de trimestre
Desembre‐Gener vacances de Nadal.
Febrer/Març: trobada de funky, patinatge, rítmica (a concretar)
26 Març al 3 d’ abril: Vacances setmana Santa
Maig (data no definitiva): festa extraescolars
Maig / juny (data no definitiva): interescolar
21 de juny de 2017: acaben les classes

És molt important assistir a les trobades
puntuals. En cas de no poder assistir
avisar SEMPRE
i amb la major antelació possible!
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Oferim activitats esportives i de lleure a les escoles valorant sempre l’esport
i el lleure com a mitjans pedagògics bàsics en l’educació dels infants i joves.
Entenem la pràctica esportiva com a:
∙ Un factor de desenvolupament humà.
∙ Un mitjà de benestar, recreació i salut.
∙ Un vehicle d’integració social.
∙ Una eina educativa que promociona l’ intercanvi social i cultural.
És per això que intentem adaptar‐nos a la nostra realitat diària amb l’escola
i les famílies sempre tenint en compte els criteris dels especialistes amb la
observació diària d’aquests.
FUNCIONAMENT INTERN
El cobrament de les activitats es realitza mensualment a partir del mes
d'octubre fins al juny. L’import de tots els mesos és el mateix donat que es
fa un prorrateig del cost anual.
És important saber que les modificacions, altes i baixes s’han de tramitar
abans del dia 20 del mes anterior i es farà via correu electrònic (excepte les
altes) a extraescolarslacaixa@gmail.com o bé complimentant el full
corresponent.
En quant a la recollida dels menors és imprescindible, en el casos de no
poder recollir‐los algú dels tutors legals, realitzar l’autorització
corresponent tant per autoritzar a un major d’edat, com per autoritzar al
nen o nena a marxar sol .
També val la pena remarcar que totes les activitats de la Fundació Cet10
estan cobertes per una assegurança mèdica. Tanmateix, us recordem que
dins de l’horari de les extraescolars (de dilluns a divendres de 17:15h a
19h) podeu contactar amb la coordinadora (Silvia Garcia) al telèfon
653830547.

LUDOTECA: Activitat adreçada a infants de P3 a P5 on es fan diferents
activitats com ara: contes, tallers, jocs i així poder passar una estona
divertida. Espai on també poden berenar.
Import: 8€/mes divendres
Esporàdic: 3,50€/dia

COMUNICACIÓ
AULA D’ESTUDI: Per als alumnes de P5 a 6è. El monitor de la Fundació CET10
romandrà amb els infants controlant l’activitat, ajudant els qui ho necessitin i
garantint un clima de treball i estudi. Els alumnes tindran una estona per
berenar i posteriorment començaran a fer la feina.
Import: 1 dia 8€ ‐ 2 dies 14,70€ ‐ 3 dies 21,25€ ‐ 4 dies 28,25€ ‐ 5 dies 33€ (al
mes)
Esporàdic: 3,50€/dia

(Dte. especial del 25% per infants que realitzin activitat esportiva a
2a hora)
ACOLLIDA MATINAL: Aquest servei està destinat a totes aquelles famílies
que han de deixar al seu fill/a al centre escolar abans de les 9h. Aquest
servei comença a les 8h. Durant aquesta estada proposem activitats com ara
jocs de taula, lectures o manualitats. També poden aprofitar per esmorzar.
Import: 33€ (al mes)
Esporàdic: 3,50€/dia

La comunicació és un aspecte molt important que cada any analitzem com
millorar. Les eines de les que disposem actualment són:

La coordinació

L’equip de monitoratge

L’AMPA

Les avaluacions (desembre i maig)

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)
COORDINACIÓ
La coordinació que es du a terme de les activitats extraescolars és una
demanda específica de l’escola per tal de garantir una bona comunicació
interna (altes, baixes, incidències...), tenir cura de les instal∙lacions,
gestionar correctament els espais, supervisar el bon funcionament de les
activitats i ésser el nexe entre famílies, AMPA i les diverses entitats que
treballen en aquest horari extraescolar.
Aquesta coordinació és suportada econòmicament per la Fundació cet10 i
per l’AMPA. Per aquest motiu, s’ha d’abonar a l’AMPA la quota anual de
coordinació (20€ per infant) dotant així les activitats extraescolars d’un
valor afegit en quant a la coordinació, ja que una funció específica és la
formació continuada que la coordinadora ofereix al monitoratge:
supervisió de sessions, gestió de suplències, reunions amb l’equip, etc.

La comunicació pot ser directe, en horari de les sortides de les activitats
Extraescolars (Silvia: 653830547) , mitjançant el correu electrònic de
l’AMPA: ampalacaixa@gmail.com , a la coordinació:
extraescolarslacaixa@gmail.com i/o deixant una nota a la bústia de l’
AMPA.

ACTIVITATS

Import:
21,75€ un dia a la setmana primària
23€ un dia a la setmana infantil
Curs

De P5 a ESO

(Servei de Mainaders/es)
A tenir en compte:


Els cursets tenen lloc al CEM Júpiter I en aquest horari:
 Dilluns 17:45h (1er a 6é) nivell avançat
 Dijous o divendres 17:00h (P3 a 6è)



S’obrirà l’activitat amb un mínim de 10 infants per grup



La durada del curset és de 45’



Els familiars portaran als infants directament a la piscina



Desembre i juny: portes obertes

Import:
Iniciació: 23€
Competició: 30’75€
Curs

De P3 a 6é

A tenir en compte:




Al futbol de p5, 1er i 2on és realitzarà un partit al mes a partir de
Novembre
De 3er a 6è s’ofereix la competició, on entraran a una lliga a la que es
jugarà cada divendres
Les equipacions dels grups de competicions estan incloses a la quota
Pels grups d’iniciació té un cost d’uns 20€ aproximadament



Novembre: data límit per pagar l’equipació



Grups de competicions: partits segons el calendari



Tecnificacions: a partir de 4rt. I a determinar



Dos jornades festives: festa extraescolars i l’interescolar de la Fundació
CET10.

VOLEI

Curs
Curs

De P5 a ESO

De P5 a ESO

Import: 18€ /mes ( divendres 1h 30 min.)
A tenir compte:


Partits amistosos durant el curs



Festa Interescolar al Parc del Clot

PATINS EN LÍNIA, SKATE i SCOOTER

Import: 20,50€ (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:

Curs

De P5 a ESO

Preu: 18€/mes ( divendres 1h 30 min.)
A tenir compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del Clot



Novembre: prova mallot i 1r pagament pels infants nous
(20€ aproximadament)



Gener: 2n pagament per als infants nous (20€ aproximadament)



Febrer: punteres (13€ aproximadament)



Març: trobada CEEB



Maig: Sessió doble per assaig general



Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del
Clot

Curs

De P5 a ESO
Curs

De P5 a ESO

Import : 18 €/mes (divendres 1h 30min.)
A tenir en compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Portes Obertes a
l’Escola

Import: 20,50€/mes (dimarts i dijous)
A tenir en compte:
Curs

De P3 a P5

Import : 20,50 €/mes (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del
Clot



Mallot: Possible canvi cada dos anys



A partir de Maig: possible ampliació del horari per ajuntar els dos
grups i preparar la part conjunta



Maig: sessió doble d’entrenament al parc del clot. Es prega
acompanyament per part de les famílies



Març: Trobada CEEB




Maig/Juny: Exhibició Festa AMPA i extraescolar / Interescolar al parc
del Clot
1er any patinatge: patins iniciació



2on any patinatge: patins iniciació + rodes star



A partir del 3er any: patins Tot Pati + rodes star

FUNKY

Curs

De P3 a P5

Curs

De P5 a ESO

Import : 20,50 €/mes (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:
Import : 20,50 €/mes (dimarts i dijous)
A tenir en compte:
Dues exhibicions: Festa Extraescolars i Festa Interescolar al parc del Clot



A partir de Maig: possible ampliació de l’horari per ajuntar els dos
grups i preparar la part conjunta



Tres trobades anuals: CEEB, Festa Interescolar al Parc del Clot i
Festa Extraescolars

