EXTRAESCOLARS
ESCOLA XIRINACS
Les activitats extraescolars són una oportunitat educativa, un
espai perquè els infants s’apoderin i puguin aprofitar el seu
potencial, les seves habilitats i desenvolupar-se tal i com són, amb
el col·lectiu, aprofitant allò que més els agrada fer durant el seu
temps lliure.
Volem oferir un ventall d’activitats diverses i variades, que
permetin als infants i famílies triar allò que més els agrada i
gaudeixen.
Treballem sempre potenciant la imaginació, creativitat i
l'espontaneïtat de cadascú, respectant sempre la feina dels
companys. Activitats que poden desenvolupar-se tant de manera
individual com col·lectiva, per a un mateix com per a la resta.

Inscripcions
Reserva de plaça
En realitzar la inscripció, s'haurà d'abonar
un import de 15€ per activitat i per infant
com a bestreta, mitjançant transferència
bancària (és a dir, si us apunteu a dues
activitats seran 30€). Aquesta quantitat es
descomptarà de la quota d'octubre, el
primer rebut de l'activitat extraescolar. En
cas de no fer ús finalment de la plaça, els
diners de la bestreta no es retornaran.

Quan? del 13 al 25 de juny
telemàticament a través de l'enllaç:
www.activitats.lesguardcoop.cat
Si heu fet el casal d'estiu podeu accedir amb el
mateix usuari. Si és la primera vegada que hi
accediu, caldrà que creeu un nou compte.

A partir del dia 1 de juliol es
confirmaran les places.

Inici activitats
Extraescolars

Acollides

3 d'octubre

5 de setembre

Moviment
creatiu
Dansar, ballar, expressar i
comunicar amb el cos…
t’animes a experimentar
amb la dansa i la
creativitat?

Cos i
moviment
Conèixer el cos i el que
pot fer, tot jugant, fent
circuits, equilibris,
activitats psicomotrius

P4 i P5
dilluns de 16.30 a 17.30h
1r a 3r
dijous de 16.30 a 17.30h
Activitat en anglès!!

Sensibilització
musical
Escoltar, cantar, sentir…
Experimentar amb la veu,
el cos i els instruments,
fent i vivint la música en
primera persona!
P4 i P5
dimarts de 16.30 a 17.30h
1r a 3r
dimecres de 16.30 a 17.30h

P5 i 1r
dimecres de 16.30 a 17.30h

Cor infantil
Cançons populars, d’arreu
del món… experimentar amb
la veu i viure la música i el
cant en col·lectiu!

1r a 3r
dijous de 16.30 a 17.30h

Multiesports
Conèixer jocs i esports, amb pilota,
sobre rodes, amb i sense material…
provar diferents modalitats i
experimentar des del joc i amb el
cos tot allò que ens ofereix
l’esport!

2n i 3r
dilluns 16.30 a 17.30h

Teatre
Comunicar i interpretar
amb el cos, improvisar,
crear… viu el teatre amb
tots els sentits!

1r a 3r
dilluns de 16.30 a 17.30h

Circ

Acrobàcies, equilibris,
circuits, tècniques
pròpies… preparats per
endinsar-vos al món del
circ i l’espectacle?

1r a 3r
dimarts de 16.30 a 17.30h

Piscina
Activitat fora de
l'escola al CEM Joan
Miró
infants de P3 a P5
dijous de 17.00 a 17.45h

22€/mes

Tabalada
per adultes!
Activitat de SolRePercussió
http://www.inscripcionsbatucada.com

dijous de 18 a 19h

21€/mes

HORARI GENERAL
Dilluns
Moviment creatiu
P4 i P5
16.30 - 17.30h
Teatre
1r, 2n i 3r
16.30 a 17.30h
Multiesports
2n i 3r
16.30 a 17.30h

Dimecres
Cos i moviment
P5 i 1r
16.30 - 17.30h
Sensibilització musical
1r, 2n i 3r
16.30 - 17.30h

Dimarts
Sensibilització musical
P4 i P5
16.30 - 17.30h

Circ
1r, 2n i 3r
16.30 a 17.30h

Dijous
Moviment creatiu
en anglès!
1r, 2n i 3r
16.30 - 17.30h
Cor infantil
1r, 2n i 3r
16.30 - 17.30h

INFORMACIÓ TÈCNICA
Condicions generals
Les activitats extraescolars tenen places limitades.
En cas que la demanda sigui superior a les places ofertades a l’activitat, s’assignaran les places
per sorteig; alhora es generarà una llista d’espera. En cas que el vostre infant formi part de la
llista d'espera, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de valorar la situació.
Per poder programar l’activitat, cal un mínim d’infants inscrits. Si no s’arriba al mínim, ho
comunicarem a les famílies inscrites per plantejar-vos alternatives.
Per tal de garantir una continuïtat del servei i una estabilitat de l'activitat, la inscripció a l'activitat és
anual, això vol dir que la plaça es reserva per tot el curs, però es podrà donar de baixa
trimestralment (desembre, per fer-se efectiu al gener i març per fer-se efectiu a l'abril). En canvi, si hi
ha places disponibles a una activitat l'alta es podrà fer mensualment.
Els infants d’infantil poden realitzar un màxim d’una activitat a la setmana (excepte acollida de matí o
racons de tarda i la piscina); i els infants de primària poden realitzar un màxim de dues activitats a la
setmana (excepte acollida de matí o racons de tarda i la piscina).
Per aquelles famílies que no siguin sòcies de l’AFA, es cobrarà un extra de 6€ al mes/activitat (excepte
l’acollida de matí i els racons de tarda).
Si tens qualsevol consulta o neguit sobre si el teu fill o filla amb necessitats educatives especials
(NEES) pot fer alguna de les activitats proposades, no dubtis en contactar amb la la comissió
d’activitats (activitats@afaxirinacs.org) de l’AFA. Juntes buscarem la millor manera que hi pugui
participar perquè no volem que cap infant es quedi fora.

Condicions econòmiques
Pagament: recordeu que els rebuts es domiciliaran entre els dies 1 i 5 de cada mes en el número de
compte que ens faciliteu.
En cas de rebuts retornats, s’haurà d’abonar 3€ de despesa bancària. Només es retornarà l’import de
les activitats si és per causa mèdica justificada, mai en cas de viatge o baixa perllongada per voluntat
pròpia.

Preus

Descomptes
*activitats l'esguard només

Volem que el lleure sigui accessible i inclusiu. Per
aquest motiu despleguem fins a quatre fórmules
de descompte:
o Família nombrosa
o Família monoparental
o Infant amb necessitats educatives específiques
o Inscripció a una segona activitat
El descompte serà del 15% fent que l'activitat
tingui un cost de 25,5€.
Els descomptes no són acumulables.
L'accés als tres primers descomptes s’haurà
d’acreditar mitjançant el document oficial.

*activitats l'esguard només

Activitats
extraescolars

Acollides
matins
i tardes

30€/mes

D'octubre a maig:
1h: 60€/ mes
de 8-9h o de 16.30-17.30h
30min: 30€/ mes
de 8.30-9h o de16.30-17h
dies esporàdics: 3.5€ per 1h o
1,75€ per 30min
Setembre i juny: meitat de preu

