INFORMACIÓ GENERAL D’EXTRAESCOLARS CURS 2018-19
A tenir en compte:
•
Les activitats del programa poden variar d’horari, anul·lar-se o obrir-se’n de noves en funció dels inscrits.
•
Els nens i les nenes que realitzin activitats a 1a hora seran recollits a les 16.30 pel monitor/a.
•
Piscina: Aquells/es que facin piscina seran acompanyats per monitors des de l’escola fins a la piscina Sant Jordi, així com
ajudar-los als vestidors tant al principi com al final de l'activitat per aquets mateixos monitors.
o
1a hora: els monitors recolliran els infants a les 16:30 i els acompanyaran a la piscina. En cap cas podran anar sols
a la piscina. La recollida per part de les famílies serà al final de l’activitat a la Piscina Sant Jordi.

o

2a hora: sortiran de l’escola a les 17.15h amb el monitor d’acompanyament. En cap cas podran anar sols a la
piscina. Si fos necesàri, es pot utilitzar el servei de ludoteca (previ abonament) de 16.30 a 17.30h. La recollida per
part de les famílies serà al final de l’activitat a la Piscina Sant Jordi.
Som-hi Dansa : Els monitors de l’activitat recolliran els infants a les 16:30h i els duràn a les instal·lacions on es realitzarà
l’extraescolar. Les famílies hauran de recollir-los al lloc on es realitza l’activitat. (C/ Del Compte Borrell, 334)

•

Inscripcions extraescolars
11,12 i 13 de juny: Presencialment al despatx AFA de 15.45 a 17.45h. On-Line, segons cada empresa (veure apartat “Requisits
d'inscripció”).
12 i 13 de setembre: Presencialment al despatx AFA de 16.45 a 17.45h (només famílies noves de P3 i places vacants per a la
resta de famílies). AEE: ON-LINE del 12-16 Setembre i PRESENCIAL: A partir del 19 Setembre places vacants (20 € pagament
efectiu) SOM-HI DANSA: ON-LINE del 12-16 Setembre
En cas de més demanda que places, es prioritzaràn els alumnes de l’escola i la continuïtat (mínim 2 trimestres). En cas
necessari, l’adjudicació de places es resoldrà per sorteig la setmana del 2 de juliol (únicament es trucarà a les famílies que NO
hagin entrat en l’activitat).
Reunió informativa : Es faràn dues sessions (al menjador de l’escola entrada carrer Londres).
Dilluns 11 de Juny a les 17.00h -Edukative ROBOTICA, Edami ESCACS i Cem da Capo MÚSICADimarts 12 de Juny a les 17.00h -Som-hi Dansa GIMDANSA, i Assoc.Esport.Eixample ESPORTS
Hi haurà servei d’acollida gratuït al llarg de les dues reunions.
Reunió piscina: 20 de Setembre a les 17:30h
Requisits d’inscripció : Per a totes les inscripcions necessitareu dades bancàries per domiciliació rebuts i estar al corrent del
pagament d’activitats del curs 17-18 i de la quota AFA 2018-2019.
•
•
•
•
•
•

Activitats Esportives AEE : ON-LINE de l'11 al 17 de JUNY (ambdós inclosos)
Acollida ALCOES: PRESESNCIAL 11,12 i 13 de juny de 15.45 a 17.45h
Música CEMDACAPO : PRESENCIAL 11,12 i 13 de juny de 15.45 a 17.45h
Escacs EDAMI : PRESENCIAL 11,12 i 13 de juny de 15.45 a 17.45h
Gimdansa SOM-HI DANSA : ON-LINE de l'11 al 15 de JUNY (ambdós inclosos)
Robótica EDUKATIVE : PRESENCIAL 11,12 i 13 de juny de 15.45 a 17.45h

Inici de les activitats extraescolars: dilluns 1 d’octubre.
Inici del servei d’acollida: primer dia d’escola (Els serveis d’acollida esporàdica per a les famílies no sòcies de l’AFA tenen un
increment del 50% sobre el seu cost)
Inici del servei de menjador: primer dia d’escola (excepte p3, que començaran quan hagi finalitzat el període d’adaptació)
Important: El compliment de totes les normes de l’escola es mantindrà vigent dins l’horari extraescolar. L’ incompliment podrà
comportar tant la suspensió de l´ alumne, com l’avaluació del funcionament de l’activitat per l’equip directiu del centre.
Treballem per la formació integral de l’alumne, sense cap diferència per sexe, edat o condició física. La competició forma part
de la formació i en cap cas és un objectiu.
Les activitats programades per l’escola tals com festes, nadales, etc. Tenen prioritat sobre els espais a les activitats
extraescolars així que és possible que si es solapen, aquestes és puguin modificar o suspendre. Les activitats suspeses no seran
recuperables ni reemborsables. Totes les entrades i sortides, incloses activitats per pares, es faran per al Carrer Londres.
Dades de contacte:
En tots els casos podeu contactar amb la secretaria de l'AFA, presencialment i/o telefònicament de Dll a Dv de 9h a 11h i
Dimarts de 15.30h a 17.30h (Clara 652.494.185) secretaria@ampamallorca.com
També podeu contactar amb cada una de les empreses que ofereix el servei:

•

Per a Activitats Esportives AEE, De dilluns a dijous de 17.30 a 18.30 al despatx de l’AFA. Sergio Marcaida
tel. 615.270.145 i 934.234.350 en horari d'oficina contacta@ae-eixample.cat A partir del 12 de
Setembre, informeu-vos sobre les subvencions per a la practica esportiva de 6 a 17 anys.
www.ae-eixample.cat

•

Servei d´acollides, Alcoes SL. 675 74 05 15 alcoes2@hotmail.com blogmenjadormallorca.wordpress.com

•

Activitats Musicals, Ariel Seras 677 44 69 68 cemdacapoextraescolars@gmail.com www.cemdacapo.com

•

Activitats Escacs. Escola Miguel Illescas (Edami) 93 238 53 52 escuela@edami.com www.edami.com

•

Som-hi Dansa 93 444 80 42 info@somhidansa.cat www.somhidansa.cat
Edukative Lego 931.652.490/661.462.070 www.edukative.es

•

•

Per a més informació ; www.ampamallorca.com on trobareu informació detallada i criteris pedagògics referents a cada activitat
així com la normativa etc.

