Extraescolars Escola
Jaume Ferran i Clua
2020-21

Normativa
 Les inscripcions seran ONLINE a la web d’ATLAS del 6 al 24 de juliol i de l’1 al 18 de setembre de 2020,

seran trimestrals però es cobraran mensualment. Durant el curs donar-se de baixa serà per trimestre, però qui
vulgui apuntar-se o podrà fer mensualment.
 Hi haurà una matrícula de 15€ per participant (assegurança d’accidents, monitoratge previ, coordinació, gestió i

material Covid-19). Només es paga un cop, independentment del número d’activitats que es realitzin.
 Les extraescolars s’iniciaran la setmana del 5 d’octubre (l’Acollida començarà el 14 de setembre) i

acabaran el 18 de juny. En cas de possibles confinaments les activitats es seguiran realitzant en format virtual i
es seguirà cobrant la quota.
 Les monitores d’ATLAS s’encarregaran de recollir a tots els infants a partir de les 16:15h i tindran unes estona

per poder berenar. Totes les activitats acabaran a les 18h (anglès a les 17:45h).
 L’activitat es podrà portar a terme sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’alumnes, en cas contrari s’haurà

d’anul·lar l’activitat.
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Normativa
 Els rebuts es passaran entre el 5 i el 7 de cada mes. Cal estar al dia dels pagaments per poder assistir a les

activitats.
 El mes d’octubre es cobrarà la matrícula de 15€ juntament amb el cost de les activitats d’octubre.
 Kids&Us fa directament la inscripció i cobrament de les seves activitats: santcugat@kidsandus.cat Telèfon: 93 58

94 806. Les noves famílies cal que es posin en contacte amb Kids&Us, les famílies veteranes rebran un correu.
 Beques: caldrà parlar amb ATLAS i l’EMD per gestionar-ho.
 En cas de donar-se de baixa s’haurà d’avisar com a mínim quinze dies abans que finalitzi el trimestre (15 de

desembre i 15 de març)
 Es demana puntualitat a l’hora de la recollida dels infants, en cas que no sigui així es cobrarà 4€ pels primers 15´

i fins a 30´ seran 7€.
 La realització de les extraescolars està subjecta a les indicacions del Departament de Salut en relació amb

la Covid-19.
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Activitats P3, P4 i P5
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

Anglès K&U
(Sam) (P3)
Multiesports
en anglès
(P3-P5)

Sensibilització
musical P3

Sensibilització
musical P4 i P5

Anglès K&U
(Emma) (P4-P5)
Jocs i contes
del món
(P3-P5)

Anglès K&U
(Oliver) (P5-1er)
Taller de
Creativ’ART
(P3-P5)
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Activitats Arts, Ciències i Idiomes de 1er a 6è
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

Hip Hop
(1er-6è)

Robòtica
(1er-6è)

Anglès K&U
(Marcia)
(1er-2n)

Anglès K&U (Oliver)
(P5-1er)

Ioga per infants
(1er-2n)

Plàstica en anglès
(1er-2n)

Taller de
Creativ’ART
(1er-3er)

Grup de Batucada
(1er-6è)

Anglès K&U
Anglès K&U (P&P)
(Tweens1) (4rt-5è)
(2n i 3er)

Màgia (3er-6è)

Ioga per infants
(3er-6è)

Kitchen en anglès
(3er-4rt)

Anglès K&U
(Tweens1) (4rt-5è

Robòtica (1er-6è)

Teatre (2n-6è)
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Activitats Esportives de 1er a 6è
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Iniciació esportiva
(1er-2n)

Rítmica (1er-2n)

Iniciació esportiva
(1er-2n)

Rítmica (3er-6è)

Acollida

Atlestime (3er-6è)

Jiu Jitsu (1er-3er)

Atlestime (3er-6è)

Jiu Jitsu (4rt-6è)

Bàsquet Benjamí
(3er-4rt)

Volei Benjamí
(3er-4rt)

Bàsquet Benjamí
(3er-4rt)

Volei Benjamí
(3er-4rt)

Bàsquet Aleví
(5è-6è)

Volei Aleví
(5è-6è)

Bàsquet Aleví
(5è-6è)

Volei Aleví
(5è-6è)

Futbol Sala
Benjamí (3er-4rt)
Futbol Sala Aleví
(5è-6è)

*Tir amb Arc
(3er-6è)

Futbol Sala
Benjamí (3er-4rt)
Futbol Sala Aleví
(5è-6è)

*Pendent confirmació per temes tècnics
Les activitats de Volei, Futbol i Bàsquet es juguen partits els caps de setmana
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Preus
Servei d’Acollida

3€ al dia

Atlestime

28/43€

Màgia

38 €

Bàsquet

44'81€

Plàstica en anglès

38 €

Batucada

40 €

Rítmica

34 €

Cuina en anglès

43 €

Robòtica

42 €

Futbol Sala

43 €

Sensibilització Musical

40 €

Hip Hop

30 €

Taller Creativ’ART

40 €

Iniciació esportiva

27/43€

Teatre

33 €

Ioga

30 €

Tir amb Arc

42 €

Jiu Jiutsu

44 €

Voleibol

43 €

Jocs i contes del món

36 €

Multiesports en Anglès

33 €

 Els preus són mensuals.
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Noves Activitats
Taller de Creativ’ART:
Jocs i contes del món:

L’activitat vol potenciar la creativitat, creant un entorn enriquidor

Per mitjà del joc lúdic i els contes ens

i harmònic, oferint oportunitats, plantejant propostes obertes que

aproximarem

els despertin l’interès i la curiositat. A través de paraules, colors,

cultures.

Es

i

coneixerem
treballarà

la

a

diferents

curiositat

i

diferents

materials

(paper,

objectes

reciclats,

pintures,

l’enriquiment vers la diferència i la diversitat

fotografies, revistes…) i utilitzant diverses tècniques, es duran a

cultural, tot viatjant a través de l’art de les

terme treballs lliures de barreres, que donin eines i activin els

paraules, la interpretació i els jocs. Una

mecanismes que els permetin desenvolupar la seva pròpia

activitat dinàmica i, alhora, de valors vers el

creativitat. Serà un taller viu i obert a les seves necessitats on

respecte i el voler saber de l’altre. Apropar-

tot és possible.

se a la diversitat cultural ens fa ......

Activitat realitzada per Montse Cufí, escultora i dibuixant amb
experiència com a formadora.
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Noves Activitats
Màgia:
Ioga per infants:

Endinsar-se al món de la màgia, conèixer les tècniques

A partir de la pràctica del ioga les

d’aquest art, on s'aprendran habilitats motrius, psicosocials,

nenes i nens s’endinsaran a conèixer
millor el seu cos, la respiració, a
treballar la concentració i l’atenció.
També s'aprendrà a escoltar i a

observar.

d’atenció, de percepció, etc.
L’activitat la realitza l’Escola de Màgia 3 de Trebol. Una
escola ubicada a Barcelona de llarga trajectòria i amb
especialistes de reconegut prestigi.

Una pràctica d’atenció a

un/a mateix/a i de companyarisme
vers els/les altres.

Tir amb Arc:
L'experiència

del

tir

amb

arc

està

basada

en

l'autodescobriment i l’ensenyança basada en la creativitat,
disciplina, tècnica, coordinació i sincronització de moviments.
Activitat realitzada per Luigi Mora, expert en la tècnica i
formador amb experiència.
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Activitats P3
Sensibilització Musical:

Multiesports en Anglès:

Treballar la sensibilització musical a través de la cançó,

El joc és un mitjà idoni per a un aprenentatge

l’audició, la dansa i la creació. A més a més, a través del

social positiu perquè és natural, actiu i molt

timbal i altres instruments petits de percussió, els més

motivador per a la major part dels nens i de les

petits aprendran nocions de ritme bàsiques, a posar en

nenes.

pràctica tot allò que es treballa, a tocar en grup i a

La nostra intenció és realitzar activitats on els

descobrir el que és fer música. Conèixer la Festa Major,

nens i les nenes gaudeixin del joc donant

les seves músiques i les tradicions que defineixen la

importància al seu desenvolupament personal i

cultura popular i tradicional catalana del municipi de Sant

a l’aprenentatge positiu.

Cugat.
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No totes les nenes i nens seran
pintors/es, dibuixants o
escultors/es, però poden ser
ARTISTES i fer servir els valors
que l’ARTISTA té davant la vida.
11

