FORT PIENC

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015
OBJECTIUS:
Les activitats extraescolars que organitzem, tenen un caràcter marcadament lúdic per respectar la
necessitat d'esbarjo dels nostres fills i filles després de tota una jornada d’estudi.
L’activitat lúdica ha de ser el millor recurs didàctic per aprendre.
Els monitors i les monitores són persones amb experiència en el món educatiu i esportiu i tenen la
formació necessària per dur a terme les diferents activitats i arribar als objectius concret marcats per
a cada una d'elles.
Es basaran en el joc per introduir els nens i nenes en cada activitat. Sent els infants els protagonistes,
els monitors han d’aconseguir captar la seva atenció constantment, tenint en compte el grau de
motivació de cada grup d’edat i les capacitats individuals i de la totalitat del grup. Un cop tindran un
grup motivat, amb ganes d’aprendre i passar-ho bé, marcaran els objectius de cada activitat.
Les famílies rebran un informe dos cops l’any on es comentaran els aspectes més rellevants del nen
en l’activitat.
GESTIÓ
Les activitats extraescolars són oferides per diferents empreses escollides per la comissió
d'extraescolars de l'AMPA.
Podeu veure l'activitat que fa cada empresa a la taula que trobareu al final del document.
CALENDARI:
Per aquells nens inscrits durant el PRIMER PERÍODE: Les activitats extraescolars començaran el 15
de setembre i acabaran al juny.(Excepte Anglès, Francès, Música, Coral i piscina per P3 que
començaran a partir de l’1 d’octubre).
Per aquells nens inscrits durant el SEGON PERÍODE: Les activitats extraescolars començaran l’1
d’octubre.
PERÍODE D’INSCRIPCIONS:
PRIMER PERÍODE: Del 18 de juny al 5 de Juliol del 2014.
SEGON PERÍODE: Del 15 al 26 de setembre del 2014
Els fulls d’inscripció són per curs i l’AMPA s’encarregarà de repartir-lo a les diferents empreses
d’extraescolars.
Al correu que us hem enviat, trobareu les instruccions per accedir als formularis d’inscripció, també
podreu trobar al vestíbul de l'escola un número limitat de fulls d'inscripció per cada curs, cal que els
ompliu i els entregueu al despatx de l'AMPA.
RECORDEU QUE CAL SER SOCI DE l’AMPA PER PODER GAUDIR DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Activitats extraescolars 2014-15

1

FORT PIENC

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Altes: Consultar a la coordinadora sobre les places disponibles de l’activitat i notificar per escrit
abans del dia 22 del mes anterior a l'alta.
Baixes: Notificar a la coordinadora per escrit abans del dia 22 del mes anterior a la baixa, si no es
cobrarà el més següent sencer.
Canvis d’activitat: Es recomana parlar abans amb el responsable de l’empresa que gestiona l’activitat.
Si finalment es vol fer el canvi, aquest s’haurà de demanar per escrit i només es podrà fer si hi ha
places disponibles.
Queixes: Per aspectes concrets del desenvolupament de l’activitat, es recomana contactar amb els
responsables de l’empresa que gestiona l’activitat i sempre amb còpia al correu de l’AMPA per tal
que podem fer seguiment de les incidències detectades.
Quotes: Estan prorratejades entre tots els mesos i per això tots els mesos es paga el mateix, amb
independència dels dies hàbils de cada més. Cada empresa pot escollir la periodicitat del cobrament,
mensual, bimensual o trimestral però sempre la mateixa.
Rebuts retornats: En cas de que un rebut sigui retornat l’empresa responsable de l’activitat notificarà
a la família que el rebut ha estat retornat i cobrarà una penalització de 1,50 euros.
Permanència:
Durant el primer trimestre de l’any no es podran fer canvis d’activitat. El altres trimestres es podran
fer canvis, sempre que hi hagin places i havent-ho parlat amb la coordinadora. Això no és d’aplicació
en l’acollida de matins i/o tardes.
Les activitats proposades es faran sempre i quan el nombre d'inscrits superi una ràtio mínima que
la faci viable.
En cas que el nombre d’inscrits superi el nombre màxim previst per cada activitat, es realitzaria un
sorteig (no es tindrà en compte l’ordre d’inscripció).
PUNTUALITAT:
Es prega puntualitat en la recollida dels nens un cop acabada l'activitat extra-escolar. Els monitors
estan contractats dintre d’una franja horària, el no compliment reiteratiu d’aquest horari haurà de
córrer a càrrec del pares.
COORDINADOR/A:
Existeix un coordinador/a per empresa i una coordinadora contractada per l’AMPA que coordina
totes les empreses que gestionen les activitats extraescolars i soluciona les incidències que sorgeixen
en el funcionament diari.
● Contactar amb la coordinadora de l’AMPA per altes, baixes, servei d’acollida puntual, i
d’altres aspectes generals.
● Contactar directament amb el coordinador de l’empresa per aspectes concrets sobre el
desenvolupament de l’activitat. És millor utilitzar el correu electrònic i sempre amb còpia a
l’AMPA (veure taula al final del document) per poder fer el seguiment dels problemes
detectats.
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NORMES DE COMPORTAMENT
Els nens i nenes que assisteixen a les diferents activitats extraescolars han de complir les normes de
comportament de cada activitat. En cas de no respectar-les, faltar al respecte als monitors o tenir
una actitud distorsionadora que eviti el normal funcionament de l’activitat el nen o nena serà
amonestat i la família avisada, en cas de que l’actitud no millori i després de parlar-ho amb un
representant de l’AMPA i un de la direcció del centre el nen o nena podrà ser expulsat de l’activitat.
TRASPÀS ESCOLA-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
●

●
●

Els nens i nenes d'infantil (P3, P4 i P5) seran recollits pels monitors de les activitats a les que
estiguin apuntats de forma regular a l'aula. O pel monitor d'acollida puntual sempre que es
comuniqui amb antelació mitjançant el full d'avisos corresponent.
Els nens i nenes de 1r i 2n, són portats per les mestres al pati on els esperen els monitors de
les activitats a les que estan apuntats.
Els nens i nenes de 3r fins a 6è, que tenen permís per sortir sols a la plaça, seran
responsables de dirigir-se cap a les activitats extraescolars a les que estiguin apuntats, els
monitors els esperaran al pati.

L'escola no es fa responsable de la no assistència dels nens i nenes de 3r a 6è a les activitats i les
empreses d'activitats extraescolars ni l'AMPA se'n fan responsables si el nen o nena no es presenta a
l'activitat a la que està apuntat.
Les famílies que apuntin als seus fills a alguna activitat extra-escolar, accepten les normes exposades
i es comprometen a complir-les.
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TAULA D'EMPRESES I CONTACTES

Empresa

Activitats

AMPA

Coordinació i xinès

Companyia
Nocturna

Teatre, teatre musical,
circ i dansa creativa

Promosport

Futbol, bàsquet,
patinatge, vòlei,
gimnàstica, funky i multi
esport.

Diverjoc

Acollides i
acompanyament de
piscina

Passatge

Musica infantil

E-mail / Web
correu@ampafortpienc.org

info@companyianocturna.com
www.companyianocturna.com

www.promosportbcn.com

info@diverjoc.net

www.passatge.com
www.edami.com

L'escoleta

Escacs

rahal@edami.com

Coral i música a primària

Persona Contacte

932462999

Aurora/Susana

651762363

Isaac Badia

675963446

Virginia Guerrero

618896806

Irene Argudo

934358936

Gemma Reñé

info@promosportbcn.com

passatge@passatge.com

EDAMI

Telèfon

lescoleta@terra.es

932454565

Sylviana Dicovskiy

de 16 a 20 h
932385352

David Moya

635848075
932658289

Esther Doñate

933573171
Oxford House

Anglès i francès

Escola Hogaresa

Esgrima

Joc Viu

Psicomotricitat

Escola Forma

Arts plàstiques

Ludoteca

Ludoteca

Poliesportiu
Estació Nord

Piscina

Maddison@oxfordhousebcn.com

info@escolahongaresa.com

jocviu@jocviu.cat

forma@formaarts.com

Infants@fortpienc.org

c.piscina@ufec.cat
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635999428

Maddison

669425742

Imi

933033982

Abel

932450050

Ivan/Àlex

932327827

Anna

932650286
932451490

Olga Ventura
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