SOM
MERITXELL BATLLE, MÍRIAM MEMBRIVE, GEMMA GIRONA, ELISENDA RUIZ,
MARIA ROSA JANSANA, MÒNICA MURILLO, VANESSA CASAS I FEDE SANZ.

ACOLLIDA
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL EN QUATRE FRANGES HORÀRIES DES DE LES 7:45h.

EXTRAESCOLARS
L’AFA GESTIONA LES EXTRAESCOLARS A TRAVÉS DE VARIES EMPRESES DE SERVEIS DE
LLEURE.

TALLERS PER ALUMNES I FAMÍLIES
DURANT EL CURS L’AFA OFEREIX DIFERENTS TALLERS PER ALUMNESI D’ALTRES PER
GAUDIR EN FAMÍLIA.

XERRADES PER A MARES I PARES
S’HAN OFERT DIFERENTS XERRADES DE TEMÀTIQUES RELACIONADES AMB
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL QUE INTERESSEN A LES FAMÍLIES.

ALTRES
L’ENTITAT PARTICIPA I COL.LABORA ACTIVAMENT EN DIVERSES ACTIVITATS D’ÀMBIT
EDUCATIU, ESPORTIU I SOCIO-CULTURAL DEL MUNICIPI.

COM PUC FER-ME SÒCIA:
1.- Entra a la pàgina web de l’escola:
http://escolaarrelsmonjos.com/lafa
2.- Ves a l’apartat de l’AFA.
3.- Clika sobre “FES-TE SÒCIA CURS 21-22”
Omple el formulari i fes el pagament (15€).

OFERTA EXTRAESCOALRS
Totes les activitats seran d’octubre a juny i els inscripcions es realitzaran a través d’un
formulari que trobareu penjat a la web de l’escola (http://escolaarrelsmonjos.com/lafa) o
també el dia de la fira d'extraescolars, el proper dissabte 18 de setembre de 11h a 14h en el
Parc de la Biblioteca.

CIRC

(amb @kanayacirc)

Consisteix en un espai lúdic i educatiu amb el circ com a eina de treball social i com a mitjà
per treballar valors amb respecte, la solidaritat i la auto superació.
El circ, amb la seva diversitat de tècniques, ens ofereix a més una àmplia gamma
d’exercicis físics que ens ajuden a millorar la nostra coordinació i habilitat motriu amb una
transferència directa cap a altres esports i exercicis de la vida quotidiana amb l’avantatge
que permet personalitzar el nivell de dificultat per a cada individu dins d’un mateix grup.
PREU: 30€/mes
HORARI:

1r a 6è: Dimarts de 16:30 a 18h

*Nota Important: les activitats esportives han de tenir una assegurança d’accidents
addicional. Aquesta te un cost de 4 € anual i cal abonar-la a l’AFA.

EXPERIMENTACIÓ PLÀSTICA

(amb l’escola arsenal)

Ens empastifarem, ens embrutarem, descobrirem, lluitarem, conquerirem, aprendrem i
xalarem!
Llenguatges i tècniques artístiques, un conte com a fil conductor, una aventura màgica, una
experiència integral i integradora.
PREU: 33€/mes
HORARI:

P3 a P5: Dimarts de 16:30 a 18h
1r a 3r: Dimecres de 16:30 a 18h
4t a 6è: Dilluns de 16:30 a 18h

PLAY ENGLISH INFANTIL

(amb +klleure)

L'alumnat d'infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren al
voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació teatral,
les titelles... Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La immersió
és la millor manera de donar els primers passos en l'adquisició d'una nova llengua, per això,
volem que les nenes i nens aprenguin d’idioma de manera natural i lúdica.
PREU: 19€/mes
HORARI:

P3 a P5: Dijous de 16:30 a 17:45h

PLAY ENGLISH PRIMÀRIA

(amb +klleure)

La nostra programació segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar la
competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-los en el seu
anàlisi potenciant l'ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès. Els objectius
es desenvolupen en un clima participatiu i engrescador. Mitjançant activitats didàctiques
molt variades, desenvolupen habilitats lingüístiques.
PREU: 19€/mes
HORARIS:

1r a 3r: Dimecres 14 a 15
4t a 6è: Dimecres 16:30 a 17:45

ROBÒTICA

(amb Robòtix Penedès)

Robòtica educativa per infants i joves.
De P4-P5 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...
A 1r- 3r, Introducció a la robòtica amb LEGO WeDo i joc de màquines i mecanismes.
De 4t a 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.
PREU: 31€/mes (infantil)/ 37€/mes (primària)
HORARI:

P4 a P5: Dilluns de 13:45 a 15h o 16:30 a 17:45h
1r a 3r: Dimecres 16:30 a 17:45h o Divendres de 13:45 a 15h
4t a 6è: Dimecres de 13:45 a 15h o divendres de 16:30 a 17:45

ACOLLIDA
L’AFA posa a disposició de les famílies del centre un servei d’acollida per a tots els pares i
mares que necessitin conciliar l’horari laboral i l’horari escolar. L’acollida és un espai on fan
joc lliure sense cap activitat específica. Els nens podran esmorzar, sempre i quan ho portin
de casa.
El servei s’iniciarà el primer dia de curs: 13 de setembre (excepte pels alumnes de P3 que
s’iniciarà un cop s’acabi el període d’adaptació).

PREU PER ALUMNE/A SOCI

ACOLLIDA
MATINAL
SOCI

Fixe
(€/dia)

Esporàdic
(€/dia)

7:45-9:00 (75 minuts)

4

4.5

8:00-9:00 (60 minuts)

3

3,5

8:30-9:00 (30 minuts)

2

2,5

8:45-9:00 (15 minuts)

1,25

1,75

PREU PER ALUMNE/A NO SOCI

ACOLLIDA
MATINAL
NO SOCI

Fixe
(€/dia)

Esporàdic
(€/dia)

7:45-9:00 (75 minuts)

5

5.5

8:00-9:00 (60 minuts)

4

4,5

8:30-9:00 (30 minuts)

3

3,5

8:45-9:00 (15 minuts)

2,25

2,75

Es considera fixe aquell infant que faci ús de l’acollida 4 dies a la setmana.
Els infants fixes SOCIS tindran un 10% de descompte en el segon germà.
Es considera esporàdic, aquell infant que faci us de l’acollida 3 o menys dies a la
setmana.
La possibilitat d’oferir altres franges d’acollida es podrà contemplar sempre i quan hi hagi
una demanda mínima de famílies que la sol·licitin.
Per inscriure's a l’acollida caldrà omplir un formulari que trobareu a la pàgina web:
http://escolaarrelsmonjos.com/lafa

