NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

•

Inscripcions:

* Opció A: Via Internet amb formulari. Aquest formulari permetrà enviar inscripcions del 12 de Juny fins el 12
de Setembre a qualsevol horari amb un número d’entrada segons dia i hora.
* Opció B: Amb fitxa d’inscripció per portar a l’AMPA del 12 al 21 de juny de 15:30 a 17:30 i el 4 i 5 de
setembre de 15:00 a 17:00.
•
Els grups es faran per ordre d’inscripció amb el número d'entrada. En el cas que en el període d'inscripcions
es sobrepassi la ràtio es faran els grups per sorteig amb el número d'entrada. S’establirà un nombre mínim
d’alumnes per a cada activitat, si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert (8 nens), no es farà l’activitat. Al
mes de Setembre també s'obrirà període d'inscripció , el procés de selecció serà el mateix que a juny però només
amb les places sobrants.
•

Inici de les extraescolars dilluns 18 de Setembre excepte P3 que començarà dilluns 2 d’Octubre.

•
No s’acceptarà cap fitxa d’inscripció que no adjunti la fotografia, la fotocòpia de la targeta sanitària de
l’alumne i la normativa signada. Si ja ha fet extraescolars al 2016-2017 no cal portar foto no targeta sanitària.
•
El pagament domiciliat es farà trimestralment o anual (3% de descompte) i es carregarà el dia 27 de
Setembre, 11 de Gener i 11 d’Abril. Transcorreguts 30 dies d’un rebut retornat pel banc implicarà la baixa immediata
de l’activitat. La comissió pel rebut retornat anirà a càrrec de les famílies (2,5€). En el primer rebut es carregarà
Octubre, Novembre, Desembre i la part proporcional de Setembre. La quota de assegurança anual i fitxes d’equips
aniran a càrrec de les famílies. El pagament en efectiu i transferència ( ES34 0049 4876 53 2395 044403) pot ser
mensual, trimestral o anual (3% de descompte).
•
Les baixes d’activitats seran efectives el següent mes de la notificació i s’han d’informar abans del dia 20 de
cada mes, si no es cobrarà el mes sencer. En cas de malaltia comuna que superi 3 setmanes de no assistència a
l’activitat només hauríeu de pagar la part proporcional (si s'ha pagat el trimestre sencer es tornarien els diners que
calgui). La baixa en cas d'accident a les activitats extraescolars del centre, implica el pagament només dels dies
d’assistència a l'activitat durant aquest mes (si s'ha pagat el trimestre sencer es tornarien els diners que calgui).
•
La roba necessària pel desenvolupament de les activitats anirà a càrrec de les famílies i serà obligatòria per
participar a les exhibicions/partits que realitza l’activitat fora i dintre de l'escola.
•
Els nens/es que hagin de marxar amb un germà menor d'edat han de portar una autorització signada pels
pares/mares o tutors legals.
•
Es molt convenient que els usuaris del servei amb alguna necessitat específica, abans de fer la inscripció, es
posin en contacte amb la comissió d'extraescolars (empresa-ampa), per tal de poder fer-ne una valoració prèvia
•
L'Activitat de Patinatge té prevista una exhibició al Pavelló Municipal de Can Xarau al mes de
Març/Abril/Maig, amb motiu dels jocs escolars a més de la nostra festa de final de curs. Per les diferents exhibicions
es imprescindible: patins de quatre rodes (patinatge artístic, nivell iniciació), Maillot i complements que ja us
avisarem durant el curs. El preu inclou la neteja de la pista.
•
Les activitats de Rítmica, Balls tenen previst una exhibició al Pavelló Municipal de Can Xarau al mes de
Març/Abril, amb motiu dels jocs escolars, a més de la nostra festa de final de curs. Per les diferents exhibicions es
necessari vestuari específic escollit per la monitora durant el curs.
•
Iniciació esportiva (P3 a P5): Entrenament semblant al programa de poliesportiu amb pràctica en rotació
trimestral de futbol, handbol i bàsquet. Trobades amb altres escoles cada 15 dies, només P5, P3 i P4 entrenaran
sempre a l’escola. Han de portar la roba d’equip per jugar els partits.(lliga escolar). Les inscripcions a aquestes
activitats comporta un compromís d’assistència a partits i jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea
d’esport i lleure de Cerdanyola del Vallès.

•
Poliesportiu (1er a 2n): Pràctica en rotació trimestral de Futbol, Handbol i Bàsquet. Trobades setmanals amb
altres escoles. . Han de portar la samarreta d’equip per jugar els partits.(lliga escolar). Les inscripcions a aquestes
activitats comporta un compromís d’assistència a partits i jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea
d’esport i lleure de Cerdanyola del Vallès.
•
Lliga de Futbol/Bàsquet(3er a 6è). Trobades setmanals amb altres escoles (lliga escolar). Quota de la fitxa
7€/nen/a (preu 2016-2017). (anirà a càrrec de les famílies). Les inscripcions a aquestes activitats comporta un
compromís d’assistència a partits i jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea d’esport i lleure de
Cerdanyola del Vallès.
•
Piscina: Es farà al poliesportiu Guiera. Els nens/es sortiran de l’escola a les 16:30 amb la supervisió de
monitors segons ratio (1/10) i aniran caminant cap a la piscina. Una vegada al gimnàs seran els monitors els
encarregats de vestir als nens/es, els pares que ho desitgen poden venir de voluntaris (màxim 4 per dia). Les classes
començaran a les 16:45 i finalitzen a les 17:30 (a les 17:25 surten de l’aigua per anar a les dutxes). Els pares han de
recollir als nens/es a les 17:45 al vestíbul del gimnàs. Han de portar banyador, xancles, casquet de bany,
barnús/tovallola i ulleres de piscina. Si us plau per tal de facilitar la feina dels monitors marqueu tota la roba.
•
Batuescola (P3 a P5): Sensibilització musical a través de la percussió. Introducció al món de la percussió amb
jocs, tallers, balls i molt de ritme. Projecte pedagògic basat en Orff i Dalcroze
•
Batuescola (primaria): La banda de l’escola. Banda de percussió adaptada als més grans de l’escola. Projecte
pedagògic propi.
•

Teatre musical: Preparació d’una obra de teatre musical per trimestre. Combinació de teatre, balls i cançons.

•
Mindfulness: Pràctica reconeguda i estudiada científicament per reduir l’estrès tant en adults com en infants,
augmentar l’autoconsciència i millorar el benestar en general de les persones. Millora l’atenció memòria i rendiment.
Afavoreix l’autoreflexió i la calma. Millora del control d’impulsos i de l’ansietat, etc.
•
Anglès: Col·laboración amb l’Academia Meeting amb una programació dinàmica i lúdica, contes, cançons i
jocs a classe formen part de l’activitat. Treballs per projectes. Programació de tot el curs per nivells disponible al web
de l’AMPA i al despatx. Aquest curs com a novetat tenim conversa en anglès per a pares i mares (Speaking club for
parents).
•
FunLab I: Robòtica (Conta contes amb seguiment robòtic, Introducció a la Robòtica vectorial, Programació
robòtica en blocs), modelat i impressió 3D (Introducció al mon tridimensional i les seves eines, Modelat 3D amb
bolígrafs 3D, Modelat 3D amb Software de Volums i blocs, Impressió 3D amb impressores FDM, Motllos amb Silicona
de volums), programació (Introducció a la programació per blocs, Programació de postals interactives, Programació
del meu primer videojoc), mecànica (Construcció amb blocs de LEGO (creativitat), Muntatge de LEGO Technics,
Robots mecànics), electricitat i electrònica (Introducció a petits circuits elèctrics, Plastilina conductiva, Creació de
comandaments per videojocs, Musica amb teclats programats (Piano de fruites)), realitat virtual i augmentada
(Confecció d’ulleres de Realitat Virtual, Creació de continguts virtuals.).
•
FunLab II: Robòtica (Robòtica vectorial, Programació robòtica en blocs, Robòtica LEGO, Robots DIY, (impresos
en 3D), modelat i impressió 3D (Introducció al mon tridimensional i les seves eines, Modelat 3D amb bolígrafs 3D,
Modelat 3D amb PC tècnic i Boleanes, Impressió 3D amb impressores FDM, Modelat d’escenaris per videojocs 3D),
programació (Programació per blocs, Postals interactives i videojocs amb Scratch, Introducció a la programació de
videojocs en 3D, Introducció a la programació Python a través de videojocs), mecànica (Muntatge de LEGO Technics,
Robots mecànics, Tallers MAKERS DIY (aprenem a utilitzar eines), Hidràulica i pneumàtica), electricitat i electrònica
(Circuits elèctrics amb protoboard, Creació de comandaments per videojocs, Musica amb teclats programats (Piano
de fruites)), realitat virtual i augmentada (Confecció d’ulleres de Realitat Virtual, Creació de continguts virtuals.).
•
Cal recordar-vos que durant les activitats extraescolars la porta de l’escola ha d’estar tancada, i només podran
estar els alumnes que facin qualsevol activitat. Un cop finalitzades aquestes els nens sortiran acompanyats del
monitor/a amb la supervisió de la coordinadora.
signa del pare/mare o tutor ------------------------------------

