INFORMACIÓ GENERAL
AFA ESCOLA ARRELS
Curs 2020-2021
Què es l’AFA i inscripcions
Acollida
Servei d’acollida matinal en quatre franges horàries des de les 7:45

Extraescolars
L’AFA gestiona les extraescolars a través de dues empreses proveïdores de serveis d’educació i
lleure

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU ENVIAR MAIL A:
afa.escola.arrels.monjos@outlook.es
DEGUT A LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA PER LA COVID19, AQUESTES INFORMACIONS PODEN VEURE’S
MODIFICADES. TOTES ELLES SERAN COMUNICADES A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS (WEB, FACEBOOK,
INSTAGRAM) O VIA MISSATGES (WHATSAPP O MAIL)

INFORMACIÓ GENERAL
AFA ESCOLA ARRELS
Curs 2020-2021

······················ Què es l’AFA i quina finalitat té? ························
L’Associació de famílies d’alumnes (AfA) és una associació voluntària i sense afany de lucre de
les famílies de l’escola amb l’objectiu general de promoure i col·laborar amb les activitats
educatives del centre.
L’AFA té la finalitat de:






Contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu i de les condicions
d’escolarització dels i les alumnes del centre.
Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola. És per
això que formem part com a vocals del Consell Escolar i de la comissió de pares i mares
delegats i delegades.
Orientar les famílies sobre els seus drets i deures en en els temes relatius a l’escolaritat .
Gestionar els serveis d’interès de l’alumnat, com ara l’acollida, extraescolars, casals…



Proposar i organitzar tallers o activitats per a pares i mares: xerrades, tallers,
activitats lúdiques...



Organitzar festes i col·laborar amb l’escola a l’hora de preparar activitats.

······················ Qui forma part de l’AFA? ···································
Totes les famílies que creiem en el projecte de l’escola i que col·laborem econòmicament
aportant una petita quota anual a l’inici del curs.

·····················

Per a què serveix ser soci de l’AFA?

························

Amb les aportacions de les famílies, l’AFA pot complementar les dotacions del centre comprant
material didàctic, esportiu, lúdic i informàtic, entre d’altres. També es subvenciona una part de
les excursions i colònies que organitza l’escola.
Per altra banda, els socis de l’AFA tenen avantatges a l’hora de fer ús dels serveis que gestiona
l’associació, i participar activament en l’organització i gestió de les activitats proposades.
Alguns aspectes positius de formar-ne part:





Quan les famílies prenen part en les activitats del centre, els infants van més a gust a
l’escola.
Podràs conèixer i compartir amb altres famílies les teves inquietuds i propostes i també
ajudar-vos mútuament.
Podràs conèixer d’aprop com funciona l’escola.
Podràs conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.

················ De quina manera podem participar? ······························


Fent-te sòcia de l’AFA abonant la quota anual.



Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares
voluntaris, així com assistint a les reunions i assemblees que es convoquen.



De forma regular, participant activament a qualsevol de les comissions de l’AFA.

L’actual Junta la formem un equip de set mares obert permanentment a la participació de tothom.
Us convidem a tots els que us vulgueu afegir a que participeu aportant les vostres propostes i
col·laboració en qualsevol activitat que es faci durant el curs.

···················





Qui forma la junta de l’AFA?

Meritxell Batlle
Gemma Girona
Miriam Membrive
Elisenda Ruiz

····················

Ens podeu trovar a…





····································

Maria Rosa Jansana
Mónica Murillo
Vanessa Casas

············································

L’AFA posa a la teva disposició una sèrie de canals per facilitar la comunicació i que puguis estar al
dia de les darreres novetats:
FACEBOOK, AFA ESCOLA ARRELS ELS MONJOS, on tenim una pàgina i un perfil personal AFA
ARRELS MONJOS.
INSTAGRAM, @afaescolaarrels on anem actualitzant la informació i compartint propostes del
municipi.
E-Mail, afa.escola.arrels.monjos@outlook.es
Web de l’escola, http://escolaarrelsmonjos.com a l’apartat de l’AFA on podreu fer l’inscripció de
socis.

··············· Com em puc fer soci de l’AFA? ··································
A continuació un enllacem un link des d'on caldrà que tots fem la inscripció de sòcies per al curs
2020-2021. Haurem d'omplir, adjuntar el full de pagament i enviar. Per al correcte funcionament
de l'AFA és imprescindible fer el pagament de la quota anual de 24 euros per família i omplir el
formulari d'inscripció abans del 25 de setembre.
El link per fer-vos sòcies es:
https://forms.gle/WiiEqxC5Az5HxCar5

Moltes gràcies!

Per tal de poder accedir als serveis oferts per
dels descomptes en colònies, acollida i sortides,
fent efectiva la quota anual de 24 euros per
ONLINE o fent entrega del full d’inscripció de
excepcional).

l’AFA, així com per a poder beneficiar-se
serà imprescindible ser soci de l’associació,
família, així com omplint EL FORMULARI
socis que s’entregarà al setembre (en cas

Previsió ús servei d’acollida
Curs 2020-2021
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs matriculat/da el 2020-2021:

·······································
L’AFA posa a disposició de les famílies del centre un servei d’acollida per a totes les famílies que necessitin
conciliar l’horari laboral i l’horari escolar.
Degut a la situació sanitaria que estem vivint actualment, no podem oferir el servei d’acollida esporàdica. Hem
de crear un grup estable d’acollida. En conseqüència els infants que s’acullin han de ser sempre els mateixos.
Per a poder acollir-se al servei caldrà ser soci de l’AFA, fent efectiva la quota anual de 24€ per família, així com
havent fet entrega del full d’inscripció de soci.
El servei d’acollida matinal és un servei diari d'acolliment a primera hora del matí, des de les 7:45 i dividit en
quatre franges horàries: entrada a les 7:45, a les 8, a les 8:30, o a les 8:45.
L’acollida és un espai on fan jocs sense cap activitat específica. Els nens podran esmorzar, sempre i quan ho
portin de casa.
El servei s’iniciarà el primer dia de curs: 14 de setembre (excepte pels alumnes de P3 que s’iniciarà un cop s’acabi el
període d’adaptació, depèn de l’actualitat sanitària del moment).

PREVISIÓ ÚS SERVEI D’ACOLLIDA*:




Marqueu com a fixe, si el/la vostre/a fill/a té previsió de fer ús del servei habitualment (encara que no sigui
cada dia però amb una continuïtat setmanal).
Podeu marcar més d’una franja horària.
Especifiqueu a l’apartat de “Comentaris” els detalls de la vostra previsió.

ACOLLIDA
MATINAL

FRANJA HORÀRIA

FIXE

PREU

7:45-9:00 (75 minuts)

□
□
□
□

4

8:00-9:00 (60 minuts)
8:30-9:00 (30 minuts)
8:45-9:00 (15 minuts)

A PARTIR DEL (DIA I/O MES):

3
2
1.25

*Podeu marcar més d’una casella

·······································

COMENTARIS:
Podeu escriure en aquest requadre qualsevol comentari que ens vulgueu fer en relació a la previsió d’ús del servei
d’acollida: freqüència (un dia o dos a la setmana, un cop al mes...), setmanes alternes, inici a partir del mes X,
algunes setmanes una franja horària i d’altres una altra, etc...

CONDICIONS DEL SERVEI:







La junta de l'AFA es reserva el dret de modificar els preus i/o no oferir finalment alguna/es de les franges
horàries d'acollida (tot notificant-ho prèviament) si no s'arriba als mínims d'alumnes per poder cobrir les
despeses fixes del servei.
Es prega, en la mesura del possible, comunicar prèviament per correu electrònic (afa.escola.arrels.monjos@outlook.es) .
En cas d'alumnes fixos de llarga durada, només cal comunicar-ho abans de que comenci a fer ús del servei per
primera vegada. D'igual forma, s'apreciarà que es comuniquin les baixes previstes de curta o llarga durada (per
exemple absència per malaltia, baixa temporal o definitiva).
Els pagaments és preferible que sempre es facin via transferència o ingrés bancari, sent obligatòria aquesta
forma de pagament per imports superiors als 10 euros.
Se us comunicarà, per correu electrònic o en paper, l'import a pagar durant els 7 dies lectius següents al mes
vençut. El pagament és obligatori realitzar-lo abans del dia 15. En cas contrari, l'alumne no podrà fer ús del
servei fins que no es pagui la quota pendent.

ENVIEU AQUESTA FITXA PER CORREU ELECTRÒNIC A:
afa.escola.arrels.monjos@outlook.es
De conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades, us informem que les dades recollides en aquest formulari quedaran incloses en
el fitxer "Previsió ús servei acollida curs 20-21", el responsable del qual és l'AFA Escola Arrels, i que seran tractades només per a la gestió del servei
d’acollida matinal. Aquestes dades seran guardades fins la fi del curs 2020-2021.
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a afa.escola.arrels.monjos@outlook.es o
bé per correu postal a AFA Escola Arrels C/Camí Fondo, s/n 08730, Els Monjos.
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EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA ARRELS
PROPOSTA
DILLUNS
16:30 a 17:45 PETIT XEF
P5-1er
PETIT XEF
2n-3r
PETIT XEF
4art-5é

DIMARTS
IOGA
2on-3r

DIMECRES
ROBÒTIX 0
P5-1er

ZUMDANCE
P5-1r

ROBÒTIX 1
2on-3er

ANGLÈS
4rt-5è

ESCACS
2n-3er
IOGA
4art-5é

DIJOUS
TARDA DE
SOMNIS
P3-P4
ROBÒTIX 2
4t-5é
ANGLÈS
P5-1er
ANGLÈS
2on-3er

DIVENDRES
ANGLÈS
P3-P4
ZUMDANCE
2n-3er
ZUMDANCE
4rt-5é
ROBÒTIX 2
6é

ANGLÈS
6é

Aquest any us donem un gran ventall d’extraescolars, per arribar a totes
les curiositats dels nostres nens i nenes. A continuació us deixem les
descripcions de cada una d’elles.

Anglès infantil (P3-P4)
Els infants entre tres i sis anys manifesten una forta necessitat de
comunicar-se i, en conseqüència, un gran interès en l'adquisició de tota
forma de llenguatge verbal i no verbal.
A Play English, busquem que aquest aprenentatge sigui vist pels infants
com un joc, en el que a poc a poc i amb una metodologia funcional
s'interessin per aprendre nous conceptes. L'apropament a una nova
llengua implica incidir en totes aquelles estructures comunicatives amb les
quals l'alumne estigui familiaritzat. Escau que siguin funcionals i d'ús
quotidià, d'aquesta manera assegurem que la rutina i la repetició en l'ús
afavoreixin la seva
memorització. Les rutines pròpies de la vida escolar, la reproducció i
representació d'escenes quotidianes, l'explicació de narracions,
dramatització d'històries o reproducció de cançons són un bon exemple
d'activitats que facilitaran l'aprenentatge de la llengua estrangera a
l'Educació Infantil.
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El desenvolupament de les classes es centren en una història on tenim 3
protagonistes que volen salvar al planeta de la contaminació, i
necessiten l'ajuda de tots nosaltres. El personatge del grup d’infantil
s’anomena Boo i es un petit monstre molt graciós i divertit on tota la
programació, contes, suport digital, històries... estan creades amb aquest
personatge, per tal que els nens puguin endinsar-se a la llengua anglesa
d'una manera engrescadora i a la vegada enriquidora.

Anglès primària (P5-6é)
Les nostres classes a la primària, segueixen la línia lúdica a les seves
classes per tal de desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes
en la llengua anglesa i introduir-lo en l’anàlisi de l’idioma potenciant el seu
ús creatiu i familiaritzant-se amb els trets socials i culturals que el vincula.
Amb primària, la llengua vehicular és en tot moment l’anglès i els seus
objectius es desenvolupen en un clima lúdic, participatiu i engrescador on,
mitjançant activitats didàctiques molt variades, els nens desenvolupen les
seves habilitats lingüístiques.
Els grups de P5 a 3er tenen dos personatges que son la Lovely i el Starry
que son dos herois que volen salvar al planeta de la contaminació, i
necessiten l'ajuda de tots nosaltres. Tota la programació, suport digital,
històries, dinàmiques... estan creades amb aquests personatges, per tal
que els nens puguin endinsar-se a la llengua anglesa d'una manera
engrescadora i a la vegada enriquidora.
El grup de speaking (4art, 5è i 6è) són els reporters de televisió que
s'encarreguen de transmetre el que està passant al món, explicant com els
nostres herois i heroïnes ajuden a salvar-nos de la contaminació que tenim
al planeta.
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Petit xef (P5-6é):
Els
infants
amb
aquesta
activitat
desenvoluparan diferents capacitats com
planificar,
organitzar-se,
mesurar
ingredients, combinar textures... i alhora
treballaran en equip i els educarem per tenir
uns bons hàbits alimentaris. Prepararem
deliciosos plats que estimularan la seva
creativitat, enginy i hàbits de vida saludable.
Treballaran coneixements bàsics sobre nombres, mesures, pesos ,
quantitats i sabran i experimentaran quina és la millor manera de fusionar
aliments perquè la recepta sigui d'allò més atractiva. Cuinaran diferents
tipus de postres, plats freds i calents mitjançant plaques d'inducció
especials per ells. Al final de cada trimestre s'emportaran a casa un
receptari per cuinar amb els pares allò que han après. Per a realitzar
aquesta activitat els nens/es hauran de portar un davantal i un recipient
hermètic per emportar-se a casa allò que han cuinat.

Ioga (4rt-5é):
El ioga és una pràctica que aporta molts beneficis als
nens/es augmentant la concentració, corregeix
postures, equilibra la energia, entre altres. Ajuda als
més actius a aprendre a relaxar-se mentre que
fomentarà que els nens més callats perdin la seva por
davant dels altres. És una activitat molt enriquidora i
aporta molts beneficis dins l’etapa de creixement.
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Zumdance (P5-6é):
Aquesta extraescolar està pensada per aquells nens i nens que els hi
agradi moure’s al ritme de la música. Es busca que els infants
experimentin amb el seu cos i gaudeixin amb diferents estils de música
aprenent passos variats de diversos tipus de ball.

Escacs (2on-3er):
Els escacs són un magnífic
entrenament mental, ja que des de
petits
potencia
una
multitud
d'habilitats relacionades amb les
matemàtiques, la lectura i la
capacitat de concentració. Aprendran
les bases del joc, estratègies,
tàctiques i les posaran en pràctica realitzant campionats entre ells.

Tarda somnis (P3-P4):
A partir d’un baül màgic que portem a les classes
els nens i nens trobaran sorpreses i materials per
deixar volar la seva imaginació i creativitat. En
aquesta etapa d’infantil molts infants encara no
tenen definits els seus talents i gustos, en aquesta
activitat s’endinsaran en el món del teatre, la
dansa, la música i l’expressió corporal i artística.
Treballaran diferents tècniques manuals, faran teatre, realitzaran danses i
moltes activitats divertides.
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ROBOTIX 0 (P5-1er):
Treball pedagògic multidisciplinar amb divers material LEGO education
pensat per els més petits. Els més petits aprendran a treballar en equip, a
ser creatius, expressió oral, mecànica i tecnologia, teatre...
i moltes coses més utilitzant diversos materials LEGO education:
 Coding Express:
Combinant la diversió i l’aprenentatge a partir de la construcció
d’un tren amb peces de LEGO, aprendran a fer una programació
primerenca amb seqüències, bucles...
 La Gran Granja:
Aquest set ajuda els nens a explorar un ampli espectre de temes
curriculars com agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i
els cultius per aprendre a endreçar i classificar.
 Creative builder:
Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 2D i 3D,
fomenta la col·laboració i la capacitat per relatar històries , així com
contribueix al desenvolupament de l’ús del llenguatge descriptiu i
la comprensió de les diferents funcions a la vida en comunitat.
 Primeres Màquines Simples:
Una eina d’experimentació que utilitza elements LEGO de la vida
real per ajudar els nens a entendre com funcionen els engranatges,
les palanques, les politges, les rodes i eixos , alhora
que obtenen una visió avançada de la ciència i l’enginyeria.
 Parc STEAM:
Els més petits experimentaran, observaran i jugaran amb vehicles,
jocs i escenaris amb un divertit parc d’atraccions.
 Cubettos:
Un llenguatge de programació divertit que podeu tocar. Aprovat per
Montessori i inspirat en LOGO Turtle.
per apendre la programació fora de la pantalla. La Bee-Bot és una
divertida abella que ajudarà a l’alumnat a fer le seves primeres
programacions a través del joc.
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ROBOTIX I (2on-3er):
Introducció a la robòtica amb LEGO WeDo i joc de màquines i
mecanismes. Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi
robot WeDo. Hauran de superar diferents reptes que els ajudaran a
descobrir no només el món de la programació, sinó també el seu entorn,
les màquines, la música i la narració. Intercalant amb el robot WeDo,
construiran i analitzaran el funcionament de màquines i mecanismes amb
un material adaptat a cada edat.

ROBOTIX II (4rt-5é-6é):
Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada.
Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis
robots, amb el
que hauran de superar diversos reptes programant el seu robot.
Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels seus tres
motors i a utilitzar els diferents sensors, tacte, llum, ultrasons i un
giroscopi.
L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als in
fants i joves en el món de l’experimentació científica.

ES IMPRESCINDIBLE SER SOCI DE L’AFA PER A
INSCRIURE’S A QUALSEVOL DE LES ACTIVITATS

Els grups han de ser mínim de 8 infants per
poder tirar endavant l’activitat.
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PREUS:

+kelleure
ACTIVITAT
PETIT XEF
ANGLÈS
ESCACS
ZUMBADANCE
IOGA
TARDA DE SOMNIS

PREU MENSUAL
23€
19€
18€
18€ + 4€ (ASSEGURANÇA
D’ACCIDENT ANUAL)*
20€ + 4€ (ASSEGURANÇA
D’ACCIDENT ANUAL)*
17€

PREU TRIMESTRAL
69€
57€
54€
54€
60€
51€

SI US INTERESA ALGUNA D’AQUESTES EXTRAESCOLARS, PODEU
FER LA INSCRIPCIÓ ONLINE A LA PAGINA WEB DE +KELLEURE.
AMB ELLS PODEU PACTAR LA MANERA DE PAGAR
L’EXTRAESCOLAR, POT SER BIMENSUAL, TRIMESTRAL,…

https://meskelleure.cat/inscripcions/
 El preu mensual serà fix per participant i es cobrarà mentre
duri el Covid 19 a mes vençut a cada família. En cas que
algun grup de convivència hagi de fer quarantena i no pugui
venir a les extraescolars presencials, haurà d’abonar la
mensualitat integra. En el cas que l’escola haguí de tancar a
causa del Covid 19, només es cobraran les classes fetes de
cada extraescolar.
 En cas que l’escola tanqui a causa del Covid, donarem
l’opció a les famílies de realitzar les classes extraescolars
online.
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*Nota Important: les activitats esportives han
de tenir una assegurança d’accidents adicional.
Aquesta te un cost de 4 € anual i cal abonar-la a
l’AFA, es pot deixar a la bústia o per transferència
bancaria a indicant el nom i els cognoms de l’infant.

IBAN: ES5101822906200201779340

ROBOTIX
ACTIVITAT
ROBOTIX 0
ROBOTIX I
ROBOTIX II

CURS
(P4-P5)
(1ER- 3ER)
(4RT-6É)

PREU MENSUAL
31€
37€
37€

SI US INTERESA AQUESTA EXTRAESCOLARS, PODEU FER LA
INSCRIPCIÓ ENVIANT UN MAIL A rescofet@robotix.es ON
CONSTI:





NOMS I COGNOMS DEL NEN O NENA
L’ESCOLA
EL CURS DE L’INFANT
HORARI EN LA QUE ES VOL FER L’ACTIVITAT
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INFORMACIÓ ADICIONAL:
Aquest any queda suspesa la fira d’extraescolars de
l’Ajuntament, que sempre tenia lloc el setembre.
---------------------------------------------------------------------------Aquest curs no es poden oferir extraescolars en la franja
del migdia.
---------------------------------------------------------------------------Les extraescolars comencen a les 16.30h , els professors
acompanyaran els alumnes fins al menjador on es
trobaran
amb el monitor, allà podrán
fer un
snack/berenar , mentre esperen que l’aula assignada per
l’extraescolar estigui neta.
A les 16.45h els alumnes passaran amb el monitor a
l’aula assignada on efectuaran l’activitat de
l’extraescolar fins a les 17.45h.
Per a la recollida a les 17.45h, els pares esperaran a fora
del centre per l’entrada principal , on el monitor
acompanyarà els alumnes a fora de l’escola.

Per qualsevol dubte us podeu posar en
contacte amb nosaltres a:
afa.escola.arrels.monjos@outlook.es

