NORMATIVA A TENIR EN COMPTE

US INFORMEM QUE EL SERVEI D’EXTRAESCOLAR ÉS
OBERT A TOTS ELS INFANTS DEL MUNICIPI, siguin de
l’escola o no, sempre i quan estigui en edat escolar.
- Cal dipositar el full d’inscripció degudament omplert, a la coordinadora
d’extraescolars en horari d’atenció a les famílies.
- Les inscripcions es poden fer fins al dia 21 de juny.
- Les activitats es realitzaran amb un mínim de 12 infants inscrits, sinó
l’activitat quedarà suspesa.
- El servei d’acollida començarà el primer dia d’escola i les extraescolars a
l’octubre.
- L’organització de les activitats extraescolars pot canviar abans del seu
inici per causes alienes a l’Ampa o Menjares, en aquest cas ens posaríem en
contacte amb les famílies afectades.

Quotes activitats
- Les quotes es cobraran mensualment, durant la primera setmana de cada
mes. No es retornarà cap quota.
- La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa (Nadal,
Setmana Santa...) Setembre i juny es farà la part proporcional.
- En cas de devolució, se li afegirà un cost de comissió de 7 euros. Les
famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podràn continuar en l’acivitat
fins que liquidin les quotes pendents.

Altes / baixes i canvi d’una activitat.

Activitats extraescolars
Curs 2018-2019
Les activitats extraescolars juguen un paper fonamental en
l’educació dels infants, millorant els resultats escolars, la motivacio i la predisposició a l’aprenentatge.
El lleure educatiu ha estat identificat per organismes internacionals com la UNESCO o l’OCDE com un element d’impacte en el
desenvolupament cognitiu i social dels infants.

- La baixa s’ha d’avisar 10 dies abans de la finalització del mes. En cas
contrari, no serà efectiva la baixa i es procedirà al cobrament del rebut del
mes següent.
- Per donar-se de baixa és imprescindible posar-se en contacte amb la
coordindora.

A continuació us presentem les propostes d’extraescolars per al
curs 2018-19.

"Són d'obligatori compliment les normes de funcionament i els horaris del
servei d'acollides, els usuaris que no ho facin i/o faltin el respecte al coordinador/a o bé als monitors/es seran directament expulsats del servei"

Acollida: Sonia Enriquez
Extraescolars: Sergi Oña
sonia@menjares.com
extraescolars@menjares.com
637 897 521
722 168 419
· horari d’atenció telefònica, de 7.30h a 18.00h
· horari d’atenció presencial a les famílies en el centre
dimecres de 16.30h a 17.30h a partir de l d’octubre

menjares.com

Contacte coordinador

Extraescolars
Acollida fixe*

Preus
serveis
Tots els dies
4 dies setmana
3 dies setmana
2 dies setmana
1 dia setmana

soci / no soci
32 euros / 37 euros
28 euros / 33 euros
24 euros / 29 euros
20 euros / 25 euros
16 euros / 21 euros

*preus de mati i/o tarda en horari de:
7h45 a 9h o 16h30 a 17h30

Extraescolars

Acollida fixe 7h30

soci / no soci

Tots els dies

38 euros /42 euros

Acollida matí i tarda
Tots els dies 7.45h
Tots els dies 7.30h

Acollida esporàdic
Acollida matí
Acollida 7.30h
Acollida tarda

soci / no soci

4 euros / 6 euros
4,50 euros / 6,50 euros
3 euros / 5 euros

soci / no soci

Percussió
25 euros / 30 euros
Robótica inicial
42 euros / 47 euros
Robótica mig i superior 44 euros / 49 euros
Escacs
29 euros / 34 euros
Piscina
34 euros / 39 euros

soci / no soci

45 euros /50 euros
48 euros / 53 euros

soci / no soci
Guitarra
Balls moderns
Multiesport 4 dies
Multiesport 2 dies

29 euros / 34 euros
29 euros / 34 euros
39 euros / 44 euros
29 euros / 34 euros

El preu de piscina, percussió, escacs, guitarra i robòtic és per 1 dia d’activitat, excepte ball (2 dies) i multiesport (2 o 4 dies)

Servei d’acollida
Acollida matí fixe (mínim 12 nens/setmana inscrits)
Cursos: P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres des de les 7h45 a les 9h.
Descripció: esmorzar i diverses activitats.

Percussió · 1 DIA D’ACTIVITAT
Cursos: 1r a 6è
Dies: dilluns de 16h30 a 18h
Descripció: es pretén acostar la percussió als infants en edat escolar amb l’objectiu final de
formar un grup de percussió del propi centre que pugui participar activament en trobades i/o
festes de l’escola.

Robòtica educativa
Cursos: de P5 a 6è
Dies: dimarts de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
Descripció: activitat lúdic-educativa que ajuda al desenvolupament d’habilitats i competències
necessàries pel futur personal i professional de l’infant d’una forma innovadora, motivadora i
divertida.
* el preu de l’activitat no inclou els 15 euros anuals en concepte de material

Guitarra · 1 DIA D’ACTIVITAT
Cursos: de 1r a 6è
Dies: dilluns de 16h30 a 18h
Descripció: iniciació i perfeccionament de l’instrument de la guitarra. L’infant haurà
de portar la seva guitarra.

Balls moderns · 2 DIES D’ACTIVITAT
Cursos: de P3 a 6è
Dies: dimarts i dijous de 16h30 a 18h
Descripció: activitat de danses modernes amb la creació i treball de diferents coreografíes al
ritme de la música.

Acollida matí (mínim 5 nens fixes/setmana inscrits)
Cursos: P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres des de les 7h30 a les 9h.
Descripció: esmorzar i diverses activitats.

Multiesport · 4 DIES D’ACTIVITAT

Acollida tarda (mínim 7 nens fixes/setmana inscrits)
Cursos: P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres des de 16h30 a 17h30.
Descripció: berenar de mitja hora, després el nen/a disposarà d’un espai destinat a la
realització de deures, lectura... amb el referent d’un monitor/a per a resoldres dubtes.
Els nens/es que no hagin de fer deures tindran la possibilitat de
participar a les diferents activitats lúdiques proposades per el
monitor o fer joc lliure supervisat fent ús de tot el material lúdic,
educatiu i recreatiu que està a la disposició dels inscrits.

Escacs · 1 DIA D’ACTIVITAT

Acollida esporàdic
El servei d’acollida matinal esporàdic es podrà utilitzar en qualsevol
moment sense previ avís, nomès cal portar a l’infant a l’escola,
la coordinadora que està en el centre us atendrà i agafarà les dades.

Cursos: de P3 a 6è
Dies: dilluns a dijous de 16h30 a 18h
Descripció: inclou la pràctica de diferents esports.
Els infants podran iniciar-se al tennis, futbol, bàsquet, volei, entre d’altres.

Cursos: 3r a 6è
Dies: dijous de 16h30 a 18h
Descripció: treball teòric i pràctic per aprendre a jugar als escacs, fomentant
el respecte per les normes, millorant la capacitat de reflexió, anàlisi i
decisió, a més de la concentració.

Piscina al PAS
Cursos: de P3 a 6è
Dies: divendres de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
Descripció: iniciació i perfeccionament de la tècnica de natació.
El monitor recollirà als nens a l’escola i aniran caminant fins al PAS, abans
d’entrar-hi berenaran. Els pares i mares hauran de venir a buscar als seus
fills/es al PAS a les 17h55 per ajudar-los a canviar-se.
Si un infant no es queda a berenar el pare/mare l’haurà de portar al PAS directament.

