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MEMÒRIA EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

A l’equip d'Extraescolars es va treballar per tal de tenir els llistats
d'activitats a punt per presentar-los al Consell Escolar de maig de 2017 i
d'aquesta manera poder lliurar aquesta informació a les famílies amb
prou temps perquè s'organitzessin i decidissin a quines activitats volien
inscriure els seus infants. Aquest curs hem tornat a fer la reunió i les
preinscripcions de les extraescolars al juny, exceptuant els nous alumnes
de P3 que ho han de fer al setembre, tot i que si son germans d'infants
que ja estan a l'escola, també ho poden fer al juny.
S’ha organitzat, coordinat i fet seguiment de les activitats extraescolars
ofertades per a infants i per a adults (veure annex, publicació graella
activitats), així com els casals d’estiu, les colònies de cap de setmana,
xerrades per pares-mares, concerts d’activitats musicals, ludoteques de
matí i tarda i servei acollida per infants en les diverses reunions tant de
tutoria com d’AFA.
Respecte a anys anteriors, l’equip ha a assolit el següent:
- Consolidació per 7è any consecutiu de l’organització de les COLÒNIES
per l’Associació Esportiva Eixample. Aquest curs 17-18 han estat per 1r
any a “Mas Banyeres” a Centelles, al Parc Natural del Montseny, durant
el cap de setmana del 9-10 de juny amb sortida el divendres a la tarda i
tornada diumenge a la tarda i han tingut un cost de 150€/nen. Hem
tingut un gran èxit d'inscrits, que creix any rere any, amb un total de 134
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nens. P3: 8, P4: 14, P5: 22, 1r: 17, 2n: 18, 3r: 17, 4t: 25, 5è: 10 i 6è: 3.
Les valorem molt positivament pel nombre d' inscrits i perquè fomenten
la cohesió entre tots els cursos.
- Consolidació per 7è any de la empresa Alcoes en la prestació de servei
d'ACOLLIDA i LUDOTECA .
- Consolidació per 6è any de l'extraescolar d'anglès. Les activitats
extraescolars d´anglès segueixen sent de gran interès per a les famílies.
Entenem, per aquest motiu, que hem de seguir potenciant-lo i millorantlo. Aquets curs hi ha hagut un total de 53 alumnes inscrits, sent-ne 28
entre P4 i P5. 1r: 6; 2n: 4; 3r 3; 4t: 3; 5è: 2 i 6è: 7.
- Consolidació de l'activitat de MÚSICA amb l'Empresa Cem da Capo, per
11è any consecutiu i que cada curs ens ofereix diferents àrees dins de la
música amb un total de 33 alumnes inscrits.
- Consolidació per 11è any de l'empresa Associació Esportiva Eixample en
l’àrea dels diferents ESPORTS. Vam començar amb 58 alumnes l’any
2006 i actualment ja comptem amb un total de 178 alumnes inscrits.
- Consolidació per 4t any de l'activitat d'ESCACS durant l'estona de
menjador dels divendres per a nens de P5 a 6è, amb l'empresa Edami.
Aquest any continuem amb la coordinació per part d'Alcoes. Hem
comptat amb 77 nens en total, P5: 13, 1r: 23, 2n: 10, 3r: 11, 4t: 16, 5è: 3
i 6è: 1.
- Consolidació per 2n any de l'Activitat de GIMDANSA amb l'empresa
Som-hi Dansa. Amb un total de 37 nens d'infantil i algun de 1r de
primària.
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- Introducció per 1r any de l'activitat de ROBÒTICA, amb l'empresa
Edukative, amb la qual s'ha adaptat el temari per part de l'escola per tal
de no solapar-nos. Tot i que hem tingut alguna incidència durant el curs,
canvis de professorat, logística amb l'ascensor, etc. l'activitat ha tingut
una bona acceptació per part de les famílies, amb un total de 52 alumnes
inscrits; 1r: 11, 2n: 7; 3r: 10, 4t: 10; 5è: 11 i 6è: 3.
- Introducció per 1r any de l'activitat de TEATRE amb l'empresa El Cau.
Tot i que va tenir pocs inscrits, amb 8 alumnes en total, l'activitat es va
poder tirar endavant.
- Continuïtat tant de l'activitat de ZUMBA com de la de IOGA per a adults,
tot i que ha baixat el nombre d'inscrits. També s'han iniciat les activats
de BÀSQUET i la d'INSTRUMENTS MUSICALS per a adults i s'ha consolidat
el grup de BATUCADA i la CORAL de pares.
- Continuem implicats en la recerca de XERRADES que siguin d'interès
per a les famílies. Aquest any s'han realitzat les següents:
· 19 de gener - “Estudis vs Videojocs”, per Santiago Dopazo Hilano. Cost:
100€.
· 9 de febrer - “Taller d'estratègia familiar en l'ús segur d'internet i xarxes
socials” (Facebook, Twiter....), per IMEB.
· 15 de març: “Emocions i llenguatge infantil” , per Mariona Beltramini
Arrúa.
· 5 d'abril: “Processos de pèrdua en la vida dels infants” per Silvia Biel,
una àvia de l'escola.
· 26 d'abril: “Reflexes Primitius”, pel Centre Kineos.

Associació de Mares i Pares Escola Mallorca
NIF G60667607 • Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 23 de setembre de 1983 a la Secció 1 número 6352.

AFA Escola Mallorca
Londres, 64, Baixos
08036 Barcelona
www.ampamallorca.com

OBJECTIUS CURS 2018 – 2019
- Mantenir i vetllar per la qualitat del servei de totes les activitats i
projectes assolits, que son molts.
- Millorar el procés d'inscripcions. Intentar de cara al curs que ve que
totes es puguin fer per Internet.
- Poder oferir alguna nova activitat extraescolar.
En general la visió de la vocalia és que s'ha fet molta feina, amb bons
resultats i ens agradaria destacar que durant el curs 17-18 han fet
extraescolars 438 nens cada setmana.
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