Activitats extraescolars 2021-2022:
Calendari de les activitats:
Les activitats es realitzaran de l’Octubre al Maig. Per el mes de Juny, preguntarem tant a
les empreses com a les famílies si volen allargar aquest últim mes, comptant amb la
jornada intensiva. Anglès, robòtica, natació i cuina no tenen opció d’allargar al juny.
Organització:
Aquest curs escolar tenim dos horaris de sortides; 16.15h i 16.25h. Els monitors
s’encarregaran de recollir als infants de cada curs i un cop estiguin tots junts a les 16.30h
començarà l’activitat. Per tant, LES FAMILIES NO HAUREU DE VENIR A
RECOLLIR ALS VOSTRES FILLS/ES, EL DIA QUE REALITZIN UNA
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR, FINS LA SORTIDA D’AQUESTA.
També hem de tenir en compte que per les mesures de protocol Covid del PROCICAT
encara no ens deixen tenir un nombre normal d’infants per grup. Per tant, és possible que
si s’han de fer més desdoblaments de grups l’ activitat es realitzi en un altre espai que no
sigui l’habitual. (sempre dins de l’escola).
Inscripcions:
Aquest any es faran de manera ONLINE.
•

Documentació: Fotocòpia targeta sanitària, fotocòpia del llibre de família,
fotocòpia carnet de vacunes i, si s'escau, certificat mèdic de malalties o
al·lèrgies de l'alumne/a. Si el vostre fill ja ha realitzat alguna extraescolar, teniu
l’opció de que l’AMPA reutilitzi aquesta documentació fins a la finalització de
l’escolarització del nen, però CAL MARCAR LA CASELLA d’autorització
al mateix full d’inscripció que us enviarem amb les inscripcions online i per
tant aquest documentació no l’haureu de tornar a portar. També haureu
d’omplir una declaració responsable, l’autorització d’imatges i llei de
protecció de dades, l’ autorització per sortir sols i l’autorització de les
persones que poden venir a recollir als infants, que us enviarem també amb
el formulari online.
Aquesta documentació s’ha d’entregar el primer dia de l’activitat
extraescolar quan vingueu a buscar als vostres fills/es.
*RECORDEU FER EL FORMULARI ONLINE, SERÀ EL FORMULARI
OFICIAL DE LES PREINSCRIPCIONS I SENSE AIXÒ ELS INFANTS
NO ESTRAN INSCRITS EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

•

Els alumnes de Frisbee hauran de fer un pagament de 45€ en fer la inscripció
per tal de federar-se i participar en lligues escolars, 5 al llarg de l’any (si la
situació del COVID ho permet). L’activitat en si es paga trimestral, a principis
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de cada trimestre. S’entregarà un disc a cada alumne que haurà de portar a
l’activitat.
•

Els nens/es de Futbol Sala (de 1r a 6è) participaran a la lliga del Consell de
l'Esport de l'Ajuntament de Sabadell sempre i quan hi hagi nens suficients i
la situació del COVID ens ho permeti . El cost de la inscripció en aquesta lliga
s’assumirà de manera proporcional 50% AMPA i 50% famílies abonades a la 1ª
quota.

•

Els nens/es de Patinatge participaran a la Copa Comarcal i Provincial segons
criteris de la monitora i si la situació del COVID ens ho permet. El cost de
la inscripció en aquesta competició s’assumirà de manera proporcional 50%
AMPA i 50% famílies.

•

Els alumnes de Taekwondo hauran de federar-se en el segon curs que es
matriculin en aquesta activitat.

•

Cal recordar la obligatorietat de pagament d’una assegurança per a totes les
activitats extraescolars que es realitzin a l’escola. Es realitzarà un ÚNIC
PAGAMENT ANUAL PER INFANT d’import 4€. (podeu realitzar la
transferència juntament amb el pagament de la quota AMPA o matrícula)

Període d’inscripcions:
Ho estem enllestint tot per poder enviar-vos el formulari online el més aviat possible.
Quan us l’ enviem us farem saber també quina serà la data màxima de realització
d’aquest.
*Recordeu que desprès no tornarem a obrir inscripcions fins el Desembre, per
començar les activitats un altre cop al Gener, per a aquells infants que es decideixin
una mica més tard (a excepció del servei d’acollida).

Informació de cada activitat i preus:
●ACOLLIDA TARDES: Empresa: Dos+1
És un servei d'acollida pels alumnes de P3 a 6è amb aquesta necessitat de 16.15h a 17.30h
durant tot el curs escolar. En cas de necessitar aquest servei els nens/es es distribueixen
segons l’activitat que es porti a terme aquell dia.
●ANGLÈS (1r-6è): Empresa: FUN English
Es complementa l'estudi de l’anglès com a llengua estrangera per potenciar els
coneixements adquirits a l'escola en funció del nivell previ.
●ANGLÈS (P3-P5): Empresa: FUN English
S’inicia l’anglès com a llengua estrangera a través dels jocs.
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●BABY DANCE (P3-P5) / MODERN DANCE (1er-6è): Empresa: Escola de Dansa
HARMONY
Espai d’art i desenvolupament artístic on els infants aprenen coreografies treballant els
moviments corporals. Aprenem a gaudir de la música i del ball.
●CUINA FREDA (P3-P5): Empresa: MEV
Aquesta activitat té una orientació interdisciplinària i lúdica, amb una intenció clara de
facilitar una alimentació saludable i promoure la salut. A més de proporcionar l’
exploració de les pròpies emocions, afavorir la comunicació, la transformació positiva de
conflictes i la construcció de valors.
●CUINA MASTERXEF: (1er-6è)Empresa: MEV
Aquesta activitat té els mateixos objectius que la cuina freda, però farà que els infants que
hi participin aprenguin no només a treballar en cuina freda sinó que manipularan un tipus
de cuina més elaborada i professional.
●CREARTIVITY (P3-P4-P5): Empresa: Dos+1
És un espai on els nens i nenes podran experimentar, imaginar, treballar molts àmbits de
creació i expressió, amb la música, els contes, els jocs, les manualitats, les cançons,
●ULTIMATE FRISBEE (4rt-6è): Esperit Ultimate Club
Aquest esport d’equip sense contacte es juga amb disc volador i en ell es treballa l’esperit
de joc i l’alt rendiment des d’un comportament esportiu i alegre.
*DIA DE PORTES OBERTES PER CONÈIXER L’ACTIVITAT.
●FUTBOL (P4-6è): Empresa: Dos+1
Es fomenten valors de respecte, tolerància, sacrifici i treball en equip en aquests esports
col•lectius. Es participa en les diferents competicions organitzades pel Consell Esportiu
de Sabadell, juntament amb la resta de les escoles del nostre entorn. És imprescindible
arribar a un mínim de nens/es inscrits per poder competir.
●NATACIÓ: Empresa: MEV

NOU HORARI

Durada: 2 hores

S'ensenya a nedar als petits i es millora la tècnica d'aquest esport en els grans, aprofitant
la ubicació de la nostra escola amb el Club de Natació Sabadell
●PATINATGE (P4-6è): Empresa: Dos+1
Es treballa al patinatge inicial l'estabilitat, el cos, l'equilibri, figures artístiques i base de
coreografia, i al grup avançat es perfecciona el patinatge inicial i la coreografia completa.
Competició voluntària sota el criteri de la monitora.
(Si alguna família de P3 està interessada ha de contactar primer amb l’AMPA)
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●REFORÇ ESCOLAR (1er-6è): Empresa: Dos+1
Dirigit a aquells alumnes que els calgui fer reforç per millorar el rendiment acadèmic.
●ROBÒTICA (1er-6è): Empresa: Play Code Academy
Es fomenta el coneixement de noves tecnologies, llenguatge de programació, construcció
de automatismes. Tot això, potenciant la creativitat, capacitat de raonament i abstracció,
treball en equip i exposició oral.
●TAEKWONDO (P4-6è): Empresa: Club esportiu Cinfi
Es fomenta el coneixement i la profunditat d'aquest esport entre els alumnes de totes les
edats, basat en l'autocontrol, la disciplina i el respecte envers l'adversari.
●TEATRE (1er-6è): Empresa: Dos+1
Es fomenten les capacitats de coordinació, escolta, confiança i complicitat entre el grup.
Es treballa la concentració, la imaginació, la sensibilitat, el ritme, l’espai i el propi cos
com a material d’expressió per crear una obra teatral a partir dels personatges i les
històries que els infants escullen.

*Portes obertes activitat Ultimate Frisbee:

Dimarts 14 de Setembre des de les 16:45h fins a les 17:45h.
Aquest dia els infants han de sortir de l’ escola i tornar a entrar a l’hora indicada per la porta de
carruatges
Enviarem un email a les families de 4rt a 6è per sapiguer qui vindrà aquest dia.
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Els preus de les activitats extraescolars del curs 2021-2022 són els següents:

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Acollida matinal (veure taula de detalls)
Acollida tarda esporàdica
Anglès “FUN ENGLISH”
Baby Dance P3-P5
Creartivity (veure taula de detalls)
Cuina Freda P3-P5
Cuina Masterxef 1er-6è
Futbol sala (P4-6è)
Modern dance (1er-6è)
Natació (P3-P5) (veure taula de detalls)
Natació (1er-6è) (veure taula de detalls)
Patinatge (1 dia: divendres)
Patinatge (2 dies: dijous i divendres)
Reforç escolar (1er-6è)
Robòtica (1er-6è)
Taekwondo 1 dia
Taekwondo 2 dies
Teatre
Ultimate “Frisbee”

PREUS
MENSUALS
4€/1h
37€
24€
22€
27€
30€
29€
280€ (tot el curs)
242€ (tot el curs)
30€
33€
30€
22€
24€
32€
30€
26€ (preu trimestral)

ACOLLIDA
Acollida Matinal/
Acollida tarda
2021-2022

PREU MENSUAL

PREU DIA ESPORÀDIC

1 hora i 30 minuts

52,50 €

6€

1 hora

35,00 €

4€

30 minuts

17,50 €

2€

Recordem que a causa dels diferents horaris d’entrada i sortida que ens proporciona
l’escola els horaris del servei d’acollida es cobren en fraccions de 30 minuts.
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CREARTIVITY
Es farà un bloc d’activitats no esportives dirigides exclusivament als nens i nenes
d’educació infantil (P3, P4 i P5).
Fem una oferta per dies, donant la possibilitat de fer dos, tres o tots ells, així els preus
mensuals serien els següents:
2 dies (dilluns i dimecres)
3 dies (dilluns, dimarts i dimecres)
5 dies (dilluns-divendres)

30 €
33 €
38 €

NATACIÓ
Aquesta activitat té una durada de dues hores en comptes d’una hora i mitja.
L’empresa facilitarà dues opcions de mètodes de pagament per a la quota d’ aquesta
activitat:
Educació Infantil:
-

OPCIÓ 1:
1er pagament de 150€
Resta de pagaments: 19 € mensuals (de novembre a maig)

-

OPCIÓ 2:
Únic pagament del total del curs.

Educació Primària:
-

OPCIÓ 1:
1er pagament de 125€
Resta de pagaments: 18 € mensuals (de novembre a maig)

-

OPCIÓ 2:
Únic pagament del total del curs.

Tant per el primer pagament de l’ opció 1 com l’únic pagament de l’ opció 2,
l’empresa girarà els rebuts en començar l’activitat a l’Octubre.
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