ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-20
ampagarigotextraescolars@gmail.com

Informació extraescolars

Les activitats extraescolars començaran l’1 d’octubre (dimarts). Les
inscripcions es faran online a través de l’enllaç que us posem a
continuació. És molt important omplir totes del dades i que arribeu al
final, entregant els formularis annexes, si no la inscripció no estarà feta.
http://ves.cat/eqdg

El període de inscripció serà del 12 a 18 de setembre, a partir d’aquest dia
l’enllaç quedarà tancat.
Recordeu que les famílies que no s’hagin donat d’alta com a sòcies de
l’AMPA aquest curs 2019-20 pagaran com a no sòcies!!
Les activitats hauran de tenir un mínim de 12 inscrits (si hi ha menys
caldrà veure si es possible crear-la). Recordeu que comencem el dia 1
d’octubre i l’horari és de 16:30 a 17:45.

ACTIVITATS PROPOSADES PER A INFANTIL
P3/P4/P5 – Iniciació esportiva, dll i dc: 25€ (1 dia 15€)
P3/P4/P5 – Ludoteca balls i relaxació , dll: 15€
P3/P4/P5 – Ludoteca arts plàstiques, dm: 15€
P4/P5 – Futbol sala, dm i dj: 25€ (1 dia 15€)
P3/P4/P5 – Iniciació al Ballet, dj: 9€
P3/P4/P5 – Iniciació música dm: 9€
P4/P5 – Judo, dm: 15€
P3/P4/P5 – Ludoteca jocs de pati, dc: 15€
P3/P4/P5 – Petits artistes, dj: 9€
P3/P4/P5 – Ludoteca conta-contes, dj: 9€
P4/P5 – Inic. Patinatge, dv: 15€
P3/P4/P5 – Ludoteca jocs, dv: 15€

ACTIVITATS PROPOSADES PER A PRIMÀRIA
3r i 4t – Masterchef, dll: 20€
3r i 6è – Dibuix artístic, dll: 9€
3r a 6è – Study (reforç escolar) dll: 15€
1r a 6è – Handbol, dll i dc: 25€ (1 dia 15€)
1r a 6è – Basquet , dll i dc: 25€ (1 dia 15€)
1r i 6è – Dibuix manga, dm: 9€
1r i 2n – Masterchef, dm: 20€
1r a 6è – Futbol Sala, dm i dj: 25€, (1 dia 15€)
1r a 6è – Judo, dc: 15€
1r i 3r – Dibuix artístic, dc: 9€
1r i 6è – Dansa moderna ,dc: 9€
3r a 6è – Study (reforç escolar), dc: 15€
3r a 6è – Let’s make (robòtica), dj: 9€
1r i 6é – Música, dj: 9€
1r i 6è – Dibuix manga, dj: 9€
1r a 6è – Patinatge en línia, dv: 15€
1r a 6è – Ludoteca esports, dv: 15€
- Els no socis pagaran un 20% més de les quantitats indicades mensualment, a excepció de les
activitats lúdiques que serà d’un 10%.
- Enguany les activitats extraescolars de idiomes corren a càrrec de acadèmies externes. La
informació general i la gestió de les inscripcions es realitzen directament a través d’elles.
- Activitat d’anglès amb Kid&Us, han de passar per la mateixa acadèmia:
Kids&Us - C/ Major, 3 - 08860 Castelldefels
Tel. 936640499 / 638604927
castelldefels@kidsandus.es
Persona de contacte: Ester Giménez
- Activitat d’anglès amb Halo English, han de passar per la mateixa acadèmia:
Halo English - Carrer del Centre, 66 - 08850 Gavà
Tel. 93 156 32 41
haloenglishbcn@gmail.com
- Activitat d’alemany amb Alemaníssimo, han de passar per la mateixa acadèmia:
Alemanissimo - Avda 310, 1
08860 Castelldefels
Tel. 663 860 026
castelldefels@alemanisimo.es
Persona de contacte: Claudia
Pendent d’aprovació Consell Escolar

ACTIVITATS
- Les activitats lúdiques tenen uns preus més econòmics , ja que reben una subvenció per part
de l’Ajuntament de Castelldefels.
- En cas que hi hagi interès en alguna activitat que no consti, es podrà fer, sempre i quan, el
nombre de nens sigui d’un mínim de 12 i es disposi d’un espai adient per a realitzar-la.
- El preu indicat en les activitats és mensual. El pagament aquest any serà trimestral, o sigui,
s’haurà de sumar tres mesos. Els nens i nenes no es podran canviar d’activitat, en aquest
temps! (es valoraran casos especials). Les extraescolars esportives són de dos dies setmanals,
especialment important per a les activitats que competeixen a nivell comarcal. Només aquells
que no vulguin competir a nivell comarcal, tenen l’opció de fer un sol dia pagant un import
inferior.
- Hi haurà un dia de portes obertes de totes les activitats. Des de fa uns anys es fa a finals de
maig o principis de juny i és un dissabte. Oportunament es comunicarà.
- La graella de dies i activitats queda subjecta a qualsevol canvi, degut a l’organització i
disponibilitat de monitoratge.

- En cas que les inclemències del temps impedissin la normal realització de l’activitat, el
monitor/a es farà càrrec dels participants fins el normal compliment de l’horari establert,
organitzant les activitats paral·leles o complementàries que consideri oportunes.
- Durant el decurs d’una activitat el monitor assumeix tota la responsabilitat. Les seves
decisions durant l’exercici de l’activitat no poden ser posades en dubte. En cas de donar-se
aquesta situació, el monitor ho comunicarà a la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA perquè
adopti les mesures oportunes.
- En cas de disconformitat amb les decisions del monitor, caldrà dirigir-se per escrit a la
Comissió, que resoldrà, també per escrit. En cas de disconformitat la Junta Directiva de l’AMPA
resoldrà en última instància, també per escrit.
- Si algun nen/a durant l’activitat no mostra una bona actitud, s’avisarà als pares, i al tercer
avís no serà admès a la mateixa, per no destorbar el bon funcionament del grup.
- Es podrà sol·licitar un dia de “tast” de l’activitat desitjada, sempre i quan s’avisi prèviament.
En el moment de la recollida, es podrà fer un intercanvi d’impressions amb el monitor de
l’activitat.

TENIU EN COMPTE
Us volem recordar algunes consideracions a tenir en compte a l’hora de fer
extraescolars
-

Notifiqueu als tutors quines activitats faran els vostres fills
No els heu de venir a buscar a l’escola, els monitors i monitores els recullen a les
aules.
S’ha d’avisar si algun dia no assistirà a extraescolars, per telèfon o per mail.
Han de portar un petit berenar (sucs, fruita, galetes, petit entrepà...), només
disposen de 15 min.
Us demanen a les famílies que tingueu molt en compte les autoritzacions de les
persones que vinguin a buscar als vostres fills i filles. A la nostra pàgina web
trobareu els documents, i així evitarem problemes. És molt important per a la
seguretat dels vostres fills, tenim una especifica per a extraescolars. No valen, les
de menjador ni de l’escola, molt important!

-

Han de tenir una assegurança obligatòria per tots els participants en les
extraescolars de 4€ (no inclosa en els preus de les activitats).

-

És imprescindible la presentació d’una còpia de la targeta CatSalut per poder
realitzar la inscripció a qualsevol activitat.

-

La baixa de l’activitat s’ha de comunicar a la coordinadora de les activitats
extraescolar la primera quinzena del mes mitjançant el formulari específic (que es
pot trobar a la web i a l’oficina de l’AMPA) per tal que no se li cobri l’import del
trimestre següent. En cap cas la comunicació de baixa al monitor substituirà el
comunicat per escrit a l’AMPA.

-

Qualsevol sol·licitud de canvi de grup o activitat s’ha de fer per escrit a través de la
bústia de l’AMPA, per correu electrònic o a la coordinadora de les activitats
extraescolars.

Activitats esportives: Els nens i nenes que facin activitats esportives hauran de
venir amb sabatilles d’esport i xandall (preferiblement el de l’escola, de venta al
despatx de l’AMPA).

Iniciació esportiva, bàsquet, handbol i futbol: Si esteu interessats en jugar
partits els dissabtes, tant a la lliga comarcal com als jocs escolars, comuniqueu-ho a
l’Ani aquesta setmana en realitzar la inscripció, ja que s’ha de pagar per els nens i nens
de jocs comarcals una fitxa esportiva de 15€ a part de la assegurança obligatòria per
tots els participants en les extraescolars de 4€.

Patinatge: Pels nens que facin patinatge serà obligatori l’ús de proteccions, els que
no les portin no podran fer l’activitat i aniran a la permanència assumimt el cost les
famílies. En acabar l’activitat seran les famílies les responsables de canviar els patins
per les sabates de carrer, per tal d’aprofitar el temps al màxim, s’obrirà la porta del
costat del despatx de l’AMPA a les 18:45.

Dibuix i petits artistes: Els nens i nenes hauran de dur una bata vella o camisa,
que es pugui embrutar i quedar a l’escola.

Ball: Els nens i nenes que fan activitats de ball, han de dur roba còmoda tipus malles i
mitjons.

Masterchef: Els nens i nens hauran de portar un davantal, un barret de cuina, una
taula per tallar i un tàper de una mida una miqueta gran, per emportar el que cuinem,
que es quedarà a l’escola. A més, molt important, tot marcat amb el seu nom.
Moltes gràcies.

