NORMATIVA A TENIR EN COMPTE

- NOVETAT: El procés d’inscripció al servei d’acollida i extraescolars és en línia a través del següent enllaç:
https://gameexplorers.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=
421&pid={82450D2B-CE0C-417F-A344-37052719D707}
- Les activitats es realitzaran amb un mínim de 12 infants inscrits, si
no l’activitat quedarà suspesa.
- El servei d’acollida començarà el primer dia d’escola i les extraescolars a l’octubre sempre que la normativa ens ho permeti.
- 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...).
- En cas de devolució, se li afegirà un cost de comissió de 7 euros.
Les famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podran continuar
en l’activitat fins que liquidin les quotes pendents.
Altes / baixes i canvi d’una activitat.
- La baixa s’ha d’avisar deu 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 coordinadora a través del número de telèfon 609826807 o a
l’adreça de correu electrònic extraescoalrs@menjares.com.

Activitats extraescolars
Curs 2021 -2022
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.
A continuació us presentem les propostes d’extraescolars per al
curs 2021-22.

Contacte coordinadora servei acollida matinal

Sonia Enriquez
extraescolars@menjares.com
· horari d’atenció telefònica, de 7 h30 a 9 h. 609 826 807

Contacte coordinador servei extraescolars
Sergi Oña
extraescolars@menjares.com
· horari d’atenció telefònica, de 16 h a 18 h. 722 168 419

menjares.com

Preus serveis
Acollida fixe*

soci / no soci

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

32 euros / 37 euros
28 euros / 33 euros
24 euros / 29 euros
20 euros / 25 euros
16 euros / 21 euros

*preus de mati o tarda en horari de:
8h a 9h o 16h30 a 17h30

Extraescolars
Batukada
Piscina
Petits exploradors
PreBòtix
Bòtix

Acollida matí o tarda 1h30 soci/no soci
FIXE
38 euros /42 euros
Acollida matí i tarda
soci / no soci
7h30 a 9h i 16h30 a 17h30 60 euros /64 euros
7h45 a 9h i 16h30 a 17h30 57 euros / 61 euros
8h00 a 9h i 16h30 a 17h30 54 euros /58 euros

Acollida esporàdic

soci / no soci

Acollida matí o tarda 1h 4 euros / 6 euros

soci / no soci
25 euros / 31 euros
34 euros / 40 euros
35 euros / 41 euros
40 euros / 46 euros
40 euros / 46 euros

soci / no soci
Rítmica
Balls urbans
Iniciació Esportiva

29 euros / 35 euros
29 euros / 35 euros
29 euros / 35 euros

* ATENCIÓ: Els horaris de l’acollida de matí s’adaptaran a les necessitats de l’escola per l’entrada
esgraonada dels infants al centre.

Servei d’acollida
Acollida matí fixe (mínim 12 nens/setmana inscrits)
Cursos: P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres a partir de les 7h30 i fins les 9h.
Descripció: esmorzar i diverses activitats.

Acollida tarda (mínim 7 nens fixes/setmana inscrits)
Cursos: P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres des de 16h30.
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.

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

Extraescolars
Batukada
Cursos: P4 a 6è
Dies: dijous de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
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.

Petits Exploradors
Cursos: de P4 i P5
Dies: divendres de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
Descripció: Activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la tecnologia,
les matemàtiques i la ciència experimental.
Matrícula: 25€

PreBòtix
Cursos: de P4 i P5
Dies: divendres de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
Descripció: treballar el pensament algorísmic mitjançant la manipulació i programació de
robots adaptats a la franja d’edat.
Matrícula: 25€

Bòtix
Cursos: de 1r a 6è
Dies: divendres de 16h30 a 18h · 1 DIA D’ACTIVITAT
Descripció: treballar el pensament computacional a través de la robòtica, la programació de
videojocs i els jocs de lògica i raonament.
Matrícula: 25€

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.
Els pares i mares hauran de venir a buscar als seus fills al PAS a les 17h55 per ajudar-los a
canviar-se.

Balls urbans
Cursos: de P3 a 6è · 2 DIES D’ACTIVITAT
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.

Iniciació esportiva
Cursos: de P3 a 6è · 2 DIES D’ACTIVITAT
Dies: dimarts i 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.

Rítmica
Cursos: de P3 a 6è · 2 DIES D’ACTIVITAT
Dies: dilluns i dimecres de 16.30h a 18.00h
Descripció: adquisició de diferents tècniques de gimnàstica rítmica
en funció del nivell del participant.

