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Benvolgudes famílies,
Com cada any per aquestes dates us presentem el dossier d’activitats extraescolars per al proper curs 2016-17 per tal que pugueu anar escollint les activitats que realitzaran els vostres fills.
En les properes pàgines d’aquest dossier trobareu la informació general que afecta a la totalitat
d’activitats: horaris, preus, normativa, sistema de recollida, beques per a la pràctica esportiva,
així com la informació detallada de cadascuna de les activitats. Recomanem que en feu una
lectura acurada per tal de conèixer el funcionament general de les activitats i poder escollir millor aquelles que més s’adeqüen a les necessitats i interessos dels vostres fills i filles.
Una de les novetats que presenta l’oferta d’extraescolars per al curs 2016-17 és que hem aconseguit que el Club Natació Catalunya ens reservi un dia en exclusiva (el divendres). Per tant, ja
no compartirem l’activitat amb l’escola Baldiri Reixac amb la qual cosa augmentarà l’oferta de
places, tant per a educació infantil com per a primària. D’altra banda, l’escola es tornarà a adherir al programa “Ja nedo” de l’Ajuntament de Barcelona per tal que els alumnes de 1r puguin
gaudir de l’activitat de natació de forma subvencionada. Tot i que l'ordre d'inscripció continua
sent el baròmetre per determinar els nens i nenes que entren a cada activitat, l'activitat de natació és l'excepció, donant prioritat als alumnes de 1r i acabant d'omplir amb la resta de cursos
de primària, ara sí per ordre d'inscripció.
Altres novetats que trobareu serà la introducció de la Robòtica, una activitat que fa temps que
es demana per part d'algunes famílies i que en l’enquesta que us vam fer al segon trimestre va
tenir una bona rebuda, i el Hip-hop, el qual ja s'ha anat tastant en diferents tallers durant el curs
passat i sempre ha tingut molt d'èxit.
Un altre tema a destacar és que, com ja us vam comunicar fa uns mesos, a partir del curs 201617 l’activitat de What’s up l’assumirà l’empresa Tea or Coffee. Som conscients que en els cursos
anteriors aquesta activitat no ha funcionat tan bé com seria desitjable però des de la Comissió
d’Extraescolars volem seguir apostant per l’anglès en l’oferta d’activitats i pensem que aquesta
empresa i la seva experiència en el sector poden contribuir a solucionar els entrebancs que hem
tingut en el passat. En aquest sentit, es tornaran a configurar els grups per edats i no per nivells.
Una última novetat que us avancem és que s’amplia l’oferta de Bàsquet, passant a oferir-se a
partir de 2n, sense perjudici de l’activat d’iniciació esportiva que continuarà oferint-se com a
multiesport, podent fer les dues, o només una d'elles.
Pel que fa a la dansa, s’amplia l’oferta de cursos. D’una banda, en previsió d’un possible augment de la demanda d’activitats extraescolars a P3 en motiu de l’augment de places, de manera que, passa a oferir-se també a P3, i de l’altra, a petició de les famílies que n'han gaudit els
dos darrers anys, s’oferirà també a 1r.

2

Dossier Activitats Extraescolars 2016-17

Presentació

Pel que fa a l'activitat d'Arts en anglès, degut a la reestructuració d’espais que patirà l’escola el
curs que ve per donar cabuda al grup extra de P3 i a l’increment d’alumnes i grups que ha experimentat l’activitat en el darrers anys, malauradament, no es podrá desenvolupar com fins ara
dins l’escola. No obstant això des de la Comissió d’Extraescolars volem seguir apostant per
aquesta activitat i li hem trobat una ubicació alternativa al Casal La Miranda. Trobareu més información en la página 13 d’aquest dossier.
També voldríem recordar-vos que si esteu interessats en alguna de les activitats que oferim però
no us encaixa l’horari, podeu parlar amb la Maite o amb la Comissió i intentarem donar-vos una
solució. De la mateixa manera, si busqueu alguna activitat que nosaltres no oferim podeu trobar
-les a les escoles veïnes (Baldiri Reixac, Rius i Taulet i Reina Elisenda) així com les nostres AEE resten obertes també als nens/es del barri..
Com sempre, aprofitem per comentar-vos que la tasca per oferir tot el ventall d’activitats que
trobarem detallades en les properes pàgines és molt gran de manera que agraïm molt des de la
comissió qualsevol comentari o sensació que tingueu envers les diferents activitats, així com propostes i demés, ja que som les famílies les que gestionem exclusivament les activitats extraescolars. Aprofitem també per animar-vos a entrar durant aquest proper curs en alguna de les comissions de l'Ampa.
Doncs això és tot. En passar la pàgina us trobareu la normativa, les dates d’inscripció, el sistema
de recollida, els horaris, preus aproximats...

Esperem que el que us hem explicat i el que ve en endavant us agradi.

Comissió d’Activitats Extraescolars
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Calendari de Matriculació
Inscripcions: (entregar personalment en mà a la Maite, secretària de l’AMPA)
• Des del dia 20 de juny fins el 8 de juliol (de 8.30 a 14.00 h).
• Del dijous 1 de setembre al divendres 9 de setembre (8.30 a 14.00h). Les inscripcions que ens

arribin a partir d’aquell dia quedaran en llista d’espera.
Confirmació:
• Dijous 22 de setembre es confirmarà les activitats a tots els inscrits.

Inici de les activitats:
• Totes les activitats s’iniciaran la setmana del 3 al 9 d’octubre respectant el dia assignat.

Normativa
Les inscripcions s’hauran d’entregar personalment en mà a la Maite, secretària de l’AMPA (no a
les mestres!) que us entregarà un resguard de la vostra inscripció. No s'acceptaran altes via correu electrònic ni telefònic per evitar malentesos.
En el cas que hi hagi més sollicituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de
recepció de les sollicituds, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella
mateixa activitat.
La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions setmanals programades així com el compromís de permanència mínima d’un trimestre. En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d’aprenentatge i assolir els objectius previstos per al grup i pot resultar perjudicial per a la resta de nens/es que sí hi assisteixen.
El preu que consta en cadascuna de les activitats correspon al cost anual de l’activitat dividit
entre 9 mesos. El fet de no assistir a alguna de les sessions setmanals no comportarà cap descompte en el cost de l’activitat. És important que tingueu en compte que els preus que apareixen en aquest dossier són orientatius i que poden variar en funció de la ràtio d’alumnes per activitat. En qualsevol cas, es confirmaran els preus abans de l’inici de l’activitat.
Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del
nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada.
Les baixes seran efectives a partir de l'últim dia de cada un dels períodes següents i s’hauran de
notificar dues setmanes abans que acabi el trimestre:
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1r període: d’octubre a desembre
2n període: de gener a març
3r període: d’abril a juny
Per tant, en el cas que una família volgués donar-se de baixa enmig d’un període (després de
comunicar-ho a la secretària de l'AMPA) hauria de pagar el que quedés pendent del període.
Aquesta norma no s’aplicarà en aquells casos on la baixa vagi acompanyada d’una prescripció mèdica.
Portes obertes1 i reunions informatives
Abans de les vacances de Nadal es fan les classes obertes per a que pugueu veure com es
desenvolupa un dia qualsevol de l’activitat. Preguem que durant l'estona on els pares i familiars
estan a l'aula o gimnàs, intenteu interferir el menys possible en el desenvolupament de l'activitat,
i a l'acabar aquesta deixar-ho tot com estava.
Si es considera necessari, abans de l’inici de les inscripcions es podran realitzar reunions informatives de les activitats per tal de conèixer el projecte i la metodologia emprada. El calendari d’aquestes reunions es comunicarà via notificació. Enguany s’ha programat una reunió
per l’activitat de What’s Up (9 de juny de 2016) per conèixer la nova empresa, i de Robòtica (16
de juny de 2016).
Cloenda-final de curs de les activitats1
Durant els mesos de maig/juny la majoria de les activitats realitzarà un acte de cloenda obert a
les famílies dels nens i nenes inscrits a l’activitat, així com a les famílies que estiguin interessades
en saber com funciona de cara a poder apuntar els seus fills/es.
Abans de finalitzar el curs escolar se us farà arribar un calendari on constarà la data, hora i curs
de l’acta de cloenda de cada una de les activitats. Tanmateix, al web de l’escola hi trobareu el
calendari.
Comunicació
Us recordem que tant els monitors/es de les activitats com els coordinadors/es així com els membres de la comissió d’activitats extraescolars tenim les portes obertes per resoldre qualsevol dubte o aclariment, ja sigui via mail2 o presencialment. Aprofitem-ho.
Enquestes
Entre els mesos de febrer i març es passarà a totes les famílies de l'escola una enquesta per
conèixer el grau de satisfacció així com possibles millores, canvis, propostes, tant si es realitzen
activitats com si no és el cas.

1 Tant de la reunió informativa de cada activitat, com de les portes obertes i les activitats de cloenda rebreu un calendari amb la
data i l’hora corresponent a cada activitat. Aquesta informació també estarà disponible al web i als taulells informatius.
2 A la fitxa de cadascuna de les activitats trobareu el correu electrònic de l’especialista.
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IMPORTANT
Segons s’acordà en la reunió de junta de l’AMPA de 18 de juny de 2015, es modifica el text de
l’acta núm. 10/2010 de la reunió de la Junta de l’AMPA de 19 d’octubre de 2010, acord núm. 1
amb revisió de redactat del 17 de juny de 2012, ratificat a l’assemblea de novembre del curs
2012-2013, quedant de la següent manera:
“Acordem que aquelles famílies que no hagin satisfet les últimes dues mensualitats d’activitats
extraescolars rebran una carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat. En iniciar
el curs següent no es podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els deutes de les activitats extraescolars del curs anterior”.
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DILLUNS

DIMARTS

A
E     
DIMECRES

DIJOUS

2016-17

DIVENDRES

CICLE INFANTIL
P-3

16:10 a
17:10

IOGA

PSICOMO-

NATACIÓA

DANSA

TRICITAT

DANSA
P-4

P-5

16:10 a
17:10

16:10 a
17:10

TEATRE

IOGA

TALK & PLAY

ESPORT

TALK & PLAY
TEATRE

IOGA

ESPORT

MÚSICA
NATACIÓA
DANSA
MÚSICA

DANSA

NATACIÓA

CICLE INICIAL
1r

16:10 a

TALK & PLAY

17:10

MULTIESPORT

16:10 a

PATINATGE

TEATRE

17:10

MULTIESPORT

ESCACS

TEATRE

CIRCB

ESCACS

MÚSICA

DANSA

NATACIÓA

MÚSICA
2n

CIRCB

WHAT’S UP

BÀSQUET
NATACIÓA

CICLE MITJÀ
HIP-HOP
16:10 a

PATINATGE

BÀSQUET

17:10

ROBÒTICA

WHAT’S UP

TEATRE

ESCACS

CIRCB

BÀSQUET

NATACIÓA

3r i 4t
17:15 a
18:15

MÚSICAC

ESCACS

CICLE SUPERIOR
PATINATGE
16:10 a
5è i 6è

17:10

HIP-HOP
WHAT’S UP

ROBÒTICA

WHAT’S UP
ESCACS

(5è)

(6è)

BÀSQUET

BÀSQUET

ESCACS
17:15 a
18:15

TEATRE

MÚSICA C
NATACIÓA

FAMÍLIES
18:30 a 19:30
20:30 a 22:00

BATUCADA
TAI-TXI

A

L’acvitat és de 16:00 a 18:00 i la recollida d’alumnes es realitzarà directament al CEM Can Toda
Donat que la durada de l’acvitat és d’1h 30 min. l’horari d’aquesta acvitat serà de 16.00 a 17.30h
C
Música, a parr del 4t nivell la durada és d’1.30h. S’acaba a les 17.40h
B
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El sistema que es detalla a continuació només fa referència a les activitats de la 1a hora. Les activitats que es realitzen a la segona franja horària (teatre, escacs i bàsquet) seguiran el mateix
sistema. En aquestes, i degut a que l’edat dels nens/es fa que molts d’ells marxin sols a casa, els
especialistes hauran de tenir el llistat d’aquells de qui disposem d’autorització per poder marxar
sols de l’escola.
Recollida dels nens/es de P3, P4 i P5
En acabar la jornada escolar (16h) tots els nens/es de P3, P4 i P5 que fan activitats extraescolars
es queden a les seves classes a càrrec de dues monitores fins que els especialistes els recullen a
les 16.10h.
Recollida dels nens/es de Primària
Aquesta recollida es continua fent de la mateixa forma que fins ara, havent de recollir els especialistes els seus grups a les 16.10h.
Entrega de tots els nens/es
A les 17.05h, els especialistes recullen i baixen el seu grup al gimnàs i s’esperen amb el seu grup
controlat (assegut al seu voltant o en fila). A les 17.10h la conserge obrirà les portes i les famílies
hauran d’entrar i presentar-se a l’especialista perquè aquest li faci entrega del seu fill/a. Els nens i
nenes que no hagin estat recollits a les 17.15h passaran a guarderia fins que vingueu a buscarlos.
La conserge serà l’encarregada de vetllar perquè les famílies, un cop recollits els seus fills/es,
deixin el gimnàs lliure per agilitzar així l’inici de les següents activitats.
Els dimecres, a l’estar el gimnàs ocupat per l’activitat de circ, l’entrega es farà al pati (poques
extraescolars).

IMPORTANT
El gimnàs és el lloc on es fa la recollida dels nens/es, NO és pas un lloc on quedar-se a jugar o a berenar a partir d’aquell moment.
Un cop recollit el nen/a és responsabilitat de la família fer complir la normativa de l’escola.
Que els especialistes facin l’entrega directament no vol dir que sigui el moment per fer entrevistes personalitzades, sinó per acordar-les, ja que molts dels especialistes tenen altres
grups després.
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Amb la intenció de facilitar I'accés a la pràctica esportiva fora d'horari escolar a tots els infants i joves (de primària) de la ciutat de Barcelona, des de I'lnstitut Barcelona Esports es proposa la posada
en marxa per segon any, d'un sistema d'ajuts econòmics que permetrà abaratir la despesa assumida per aquest concepte per part de les famílies d'infants en condicions econòmiques desfavorides.
Per al curs 2015-16 la subvenció es va adreçar a les unitats familiars que tinguessin uns ingressos
iguals o inferiors a 12.000,00 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar. De cara al curs
2016-17 aquesta quantitat es va dir que es mantindria però a dia d’avui encara no ha estat confirmada.
El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de
la unitat familiar i segons la prioritat indicada va ser el següent:

de 0 a 6.140,00 euros

90%

de 6.140,01 a 9.959,66 euros

60%

de 9.959,67 a 12.000,00 euros

30%

A dia d’avui no tenim més informació, però tan aviat aquesta entitat ens faci arribar les condicions,
els formularis i tota la informació pertinent us la farem arribar via notificació.
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ANGLÈS

Curs

Hores setmana

Preu/mes

Talk & play

P4 - 1r

1

22 €

What’s up?

de 2n a 6è

1

37 €

de 1r a 6è

1

35-40 € c

2 + partits

39 €

1 + partits

32 €

de 1r a 4t

1h 30’

32 €

1r - 2n

1

21 €

3r - 6è

2

33 €

de P3 a 6è

1

24.50 €

P3

1

19 €

P4 - P5

1

19 €

A

1

19 €

ARTS

de 2nA a 6è

BÀSQUET
ESCOLETA DE CIRC
ESCACS
ESCOLA DE TEATRE
Psicomotricitat
ESCOLA
ESPORTIVA

Jocs Pre-esportius
Multiesport

1r - 2n

HIP-HOP

De 3r a 6è

1

20 €

IOGA

P3 - P4 - P5

1

20 €

DANSA CREATIVA

De P4 a 1r

1

20 €

Llenguatge

de P4 a 3r
de 4t a 6è

1h
1h 30'

42.50 €
54.50 €

Instrument

de 1r a 6è

30'

59 €

P3-P4-P5

2

40 €

1r
2n a 6è

2
2

12 €
34 €

PATINATGE

De 2n a 6è

1

19 €

ROBÒTICA

De 3r a 6è

1

52 €

familiar

1

10€/adult
5€/nen

MÚSICA

NATACIÓ

BATUCARGOL

B

A

En el cas de bàsquet i mulesport de 2n, estem pendents de tancar un preu rebaixat per als alumnes que realitzin ambdues acvitats.
B
Aquest preu resta supeditat a l’atorgament de la subvenció pel programa “Ja nedo”. Recordeu que el requisit perquè els alumnes
de primer es puguin beneﬁciar d’aquest ajut, s’ha d’inscriure a l’acvitat un mínim del 70% dels/les alumnes.
C
El preu d’Arts pot experimentar variacions per adaptar-se a la nova organització de l’acvitat, que trobareu detallada en la pàgina

IMPORTANT
Els preus que s’exposen en aquest quadre són orientatius i provisionals i poden experimentar
petites variacions en funció de la ràtio d’alumnes inscrits o de l’organització de la propia ac10
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Butlleta d’inscripció

F" ’& #'
Ompliu la inscripció i retorneu-la personalment a la Secretària de l’AMPA el 9 de setembre com a data màxima.
ALUMNE:

CURS:

Sollicito la inscripció del meu/va fill/a durant el curs 2016/2017 de les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’Escola
Turó del Cargol (marqueu amb una “X” les que us interessin) assabentats de les condicions i normativa, i acceptant-ne el pagament:

ARTS (prioritzeu 2 dies): dilluns dimarts
BÀSQUET
ESCACS
ESCOLETA DE CIRC
DANSA (P3-P4-P5-1r)
IOGA
HIP-HOP
JOCS PRE-ESPORTIUS (P4-P5)
MULTIESPORT (1n-2n)
MÚSICA
MÚSICA + INSTRUMENT. 30 minuts Quin?:
NATACIÓ
PATINATGE
PSICOMOTRICITAT (P3)
ROBÒTICA
TALK & PLAY (P4 a 1r)

djjous

OBSERVACIONS

Signatura (mare/pare o tutor/a legal)
Data

TEATRE
WHAT’S UP (2n a 6è)

BATUCARGOL



Comunicacions AMPA
Us informem que totes les comunicacions de l'AMPA es fan via correu electrònic a través del que anomenem “Notificacions”.
Us informem també que, a part de la tramesa via correu electrònic, totes les notificacions es pengen també als taulells informatius
de les dues entrades de l'escola i a més, també queden penjades al web de l’AMPA en l’apartat de Usuaris>Notificacions per a que
les consulteu quan ho necessiteu.



He informat d’almenys un correu electrònic i, per tant, accepto rebre les notificacions de l’AMPA a través d’aquest mitjà.



No he informat del meu correu electrònic i em dono per informat de que totes les Notificacions de
l’AMPA es pengen als plafons informatius a les entrades de l’escola.

Recollida d’imatges
L’AMPA realitzarà al llarg del curs diferents activitats de les quals voldrem fer difusió i lliurar als pares el resum de les actuacions,
tallers, etc. que s'hagin portat a terme. Per tal de poder realitzar aquesta finalitat l'AMPA us sollicita el consentiment per la recollida i tractament de les imatges dels vostres fills en les diferents activitats organitzades i la seva posterior utilització de la imatge per
a la difusió d’activitats de l’AMPA en diferents mitjans: memòria anual, DVD, àlbums de fotos, portal web, xarxes socials,…
També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de forma accessòria la vostra imatge o la de
tercers que us acompanyin a l’acte, en cas que no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al personal encarregat
d’organitzar l’activitat per tal que ho tingui en compte.
Autoritzo

SI

NO

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Signatura

Signatura

Barcelona,

de

de

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que voluntàriament ens proporcioneu s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de l’AMPA de l’Escola
Turó del Cargol, amb l’objecte d’emetre notificacions i comunicats, així com rebuts mensuals, gestió de cobraments, gestió d’activitats extraescolars i tramitació de subvencions davant l’Administració. L’interessat/da podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició de les dades, omplint una sollicitud signada a la secretaria de l’AMPA, Av. Coll del Portell, 56 – 08024 BARCELONA.
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