
EXTRAESCOLARS . CURS 2020.2021

lnici: dilluns 5 d'octubre 2024

Finalització: divendres 4 de juny de 2021

TOTES LES ACTTVTTATS TENEN UNA PRE- INSCRIPCIÓ DE fi €, per infant

IMPORTAT{T

El cárrec bancari es facturará trimestralment, el rebut es passará el
primer mes de cada trimestre.

Fins el dijous 1 d'octubre de 9 a 10 del matí, podeu entregar el full d'inscripció
a la Núria (finestra d'atenció a les famílies), enviar la inscripció al correu
§ecreampa@hotmail.com o depositar-lo a la bústia de I'AMPA.

Úf¡m dia d'inscripcions DIJOUS 'l d'octubre de 2020.

Per tal de poder participar en les activitats extraescolars, cal estar al
corrent del pagament de la quota de I'AMPA.

La realització de qualsevol activitat dependrá de que hi hagi un mínim de I
infants apuntats. En cas de no arribar a aquest mínim es reorganitzaran els

rups o es donará l'opció d'escollir una altra activitat.



Extraescolars Josep Gras - Curs 2O20-2O2L

PROCEDIMENT D'INSCRI

El pare, la mare o la persona tutora de l'infant haurá de signar una declaració
responsable.

La família té l'oblígació de comunicar aquelles incidéncies escolars vínculades a la

Covid-19 que hagín afectat al grup classe de l'infant.

Per poder participar de l'activitat, caldrá que l'infant, a més de no presentar símptomes
compatibles amb la Covid-19 i de no haver estat en contacte estret amb una persona
positiva per la malaltia o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en
els l4 dies anteriors a Ia realització de l'activítat:

. No estigui a I'espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnóstic
molecular, sigui seva o d'un convivent, feta en el marc d'una sospita clínica
d'infecció.

o Que el mateix dia que es realitza l'activitat, no estigui exclós d'assistir al seu
centre escolar (ensenyament obligatori) per qualsevol incidéncia vinculada a la
Covid-19.

. En cas que l'infant presenti una malaltia crónica d'elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2,
es valorará de manera conjunta -amb la família o persones tutores i el seu equip
médic de referéncia-, la idoneltat de reprendre l'activitat.

ENTRADES I SORTIDES

És molt important evitar les aglomeracions. En aquesi sentit, es recornana que a cada
infant quan escaigui el reculli una única persona adulta.

El protocol d'entrada a les activitats inclourá obligatóriament:

. Higiene rnans
r Portar mascareta (obligatori a partir de 6 anys)
. Es portará un registre d'assisténcia diari de totes les persones (infants i

monitor/a) que han assistit a l'activitat.

ESPAIS

L'espai on es realitzi l'activitat ha de permetre una distáncia mínima d'1,5 metres entre
cada infant.

S'ha d'adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques de
l'activítat i íntensítat d'ús.

S'ha de garantir la ventilació dels espais almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al
dia.

En la mesura que sigui possible, es prioritzaran les activitats a l'aire lliure.

Una persona de l'entitat organitzadora haurá d'haver obtingut el certificat que acredita
la formació de Responsable de Prevenció i Higiene expedit per la Direcció General de
Joventut. (Angela)



Extraescolars Josep Gras - Cu¡s 2024-2O2L

ACTIVITAT ( Grup estable o bombolla)

EIs infants s'organitzaran en grups estables. És a dir, els infants del grup seran els
mateixos, per tal de garantir la tragabilitat en cas de contagi.

Es treballará en grups de 10 infants, amb un máxim de 12 (depenent de I'espai utilitzat)

Els i les monitores de cada "grup estable" per activitat, seran sempre els mateixos. Unla
monitor/a ho pot ser de diversos grups estables sempre que sigui en dieslhores diferents
i en els mateixos grups estables.

No es realitzaran activitats d'exhibició a les famílies.

Sens perjudici de l'anterior, i sempre i quan es pugui mantenir la distáncia de seguretat
en l'espai on es desenvolupa l'activitat, al llarg del curs es poden inscriure a l'activitat
nous infants.

REALITZA DE LES ACTIVITATS

Totes les persones presents a l'activitat majorc de 6 anys han de portar
obligatóriament mascareta durant tot el desenvolupament de l'activitat, i durant
l'entrada i la sortida de la mateixa.

De conformitat amb la Resoluc¡ó SLT/1648/,2020, per la qual s'estableixen noves
mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidémic de la pandémia de
Covid-19, cal tenir en compte els punts següents:

. És obligatori l'ús de mascareta amb independéncia del compliment de la

distáncia de seguretat.
. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia

o dificultat respiratória que es pugui veure agreujada per la utilització de Ia
mascareta.

. Tampoc si, per la seva situacíó de discapacitat o de dependéncia, no disposen
d'autonomia per treure's la mascareta o bé presenten alteracions de conducta
que facin inviable la seva utilització.

r Tampoc será exigible en els supósits de forga major o situació de necessitat, o
quan per la mateixa naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta sigui
incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitáries.

El material d'ús compartit s'ha de desinfectar després de cada ús.

Si es detecta algun cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, caldrá aTllar-

lo i avisar la família immediatament.



Ada r a cada qrup d'edats

PETIT§ (P3/P4fP5l: DILLUNS 16:30 a 17:30

MITJANS (1rl?nl3rl: DIMECRES 16:30 a 17:30

PREU: 20€ mes / Trimestral 60€

La dansa és una forma de comunicació artística i d'expressió de les emociones, sentiments,
pensaments, imatges i estats d'ánims.
Serveix per a divertir-se i gaudir amb els moviments del propi cos.
La classe de dansa ajuda a desenvolupar la coordinació, la consciéncia espacial, la
memória, la concentració, l'expressió i habilitats auditives entre altres.
L'objectiu será el disfrutar de ballar i la confianga dels moviments.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant iemprar només el seu.
El material d'us compartit es desinfecta després de cada ús

Monitora de I'activitat:
Laura Moreno Pérez, professora de dansa. Grau en Coreografia i interpretació de dansa
contemporánia, Conservatori Superior de Dansa de Valéncia. Formació en dansa urbana i

jazzlírico (EADE Valéncia) idansa clássica.
Co-directora i professora de dansa en Our Solution Site (Castellar del Vallés). Monitora de
lleure.

MARCIA

MITJANS f,1rl2,nl3rl: DILLUNS 16:30 a 17:30

GRANS (4U5é16é): DIMEGRES 17:30 a 18:30

PREU: 20€ mes // Trimestral 60€

Dedicarem la classe a la salut física i mental, el benestar corporal i emocional a travás d'una
art marcial. l-'activitat está vinculada a l'autosuperació, a l'harmonia entre companys i a la
diversió.
Crearem un espai on puguin crear i recrear el seu propi desenvolupament personal, un lloc
per a la formació i el creixement tant individual com col'lectiu.
Cadascú aconsegueix els seus propis objectius, traient el millor de si amb esforg i dedicació,
Si fos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar només el seu.
El material d'us compartit es desinfecta després de cada ús

Monitor de l'activitat:

Joshua Garcia lbarz, especialitzat en Brazilian Jiu Jitsu, Kick Boxing i MMA: Mugendo(Sant
Cugat), Sasori (Santa Perpetua), Vallés Jiujitsu{Sant Quirze), Figh 4 Life Home (Valéncia).
Primers i segons premis en campionats de semicontact, ligthcontact, grappling, brazilian
jiujitsu ijiu jitsu japonés.
FP Conducció d'activitats física esportiva en el medi natural, BTT, a peu i equitació,
Co-director Our Solution Site des de 2017 (Castellar delVallés.



PETITS (P3IP4/P5): DIMECRES 16:30 a 17:30

MITJANS (1rl2nl3r) : DIJOUS 16:30 A 17:30

PREU: 20€ mes /i Trimestral 60€

lniciarem els més petits en les nocions básiques d'aquesta llengua universal i reforgarem
les que ja tenen els infants de les altres edats.
Aprendrem Ia llengua tot jugant, parlant, cantant i escoltant. Será divertit i alhora ampliarem
els nostre coneixements d'anglés.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar només el seu.
El material d'us conrpartit es desinfecta desprás de cada ús

Monitora de l'activitat:
Judit Siscart Serra, Anglés - First Certificate (82) iAdvanced (C2).
Doble grau en turisme i gestié del lleure (UPF). Monitora de lleure. Formació académica
d'anglés a ldiomes Castellar, Rosa dels Vens a Tralee (lrlanda), Home To Home a Exeter
(Anglaterra).

MITJANS (1rlZnl3rl: DIVENDRES 16:3A a17:3O

PREU: 20€ mes // Trimestral 60€

Es realitzará practicant els moviments básics de diferents esports. A través de la realització de
jocs es proporcionará aquest elements esportius, juntament amb l'educació de valors i actituds,
com acceptar regles dels jocs, resolució de conflictes a traves del diáleg i el treball en equip.
Els nens i nenes desenvoluparan i milloraran les seves habilitats motrius i capacitats físiques,
flexibilitat, resisténcia, velocitat i forga.
L'objectiu és que adquireixen una base esportiva que podran aplicar a qualsevol esport.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar només el seu,
El material d'us compartit es desinfecta després de cada ús

Monitor de l'activitat:
Ricard Puig Biel, Grau universitari en Ciéncies de l'Activitat Física i de l'Esport,
FP Animació d'activitats física esportiva, FP Conductor d'activitats física esportiva
natural. Máster Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatória i

Formació Professional i Ensenyaments d'ldiomes.
Monitor d'esquí (TD1tTDz), entrenador hoquei patins, socorrista, rescat en circuits
monitor de lleure.

en el medi
Batxillerat,

d'aventura,



INFANTIL (P3/P4IP5): DIJOUS 16:30 A 17:30

PREU: 20€ mes // Trimestral60€

Els nens i nenes a traves de diferents jocs preesportius podran divertir-se i desenvolupar les
seves habilitats motrius básiques.
Són activitats que precedeixen a l'ensenyament i aprenentatge dels diferents esports
col'lectius.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar nomás el seu.
El material d'us compartit es desinfecta després de cada ús.

Monitor de l'activitat:
Ricard Puig Biel, Grau universitari en Ciéncies de l'Activitat Física ide l'Esport.(UVic)
FP Animació d'activitats fisica esportiva (UVic), FP Conductor d'activitats física esportiva en el
medi natural. Máster Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatória i Batxillerat,
Forrnació Professional i Ensenyaments d'ldiomes.
Monitor d'esquí (TD1|TD2), entrenador hoquei patins, socorrista, rescat en circuits d'aventura,
monitor de lleure.

INFANTIL ( P3lP4lP5 ): DIVENDRES 16:30 A 17:30

PREU: 22 € mes // Trimestral 66 €

És una activitat de iniciació musical adregada a nens I nenes d'infantil, es treballa la música
d'una manera lúdica i motivadora pels infants.
La sensibilitzacií musical proposa una série d'activitats de jocs rítmics.
Aprendre música és molt enriquidor pels infants, estimula la oida i la psicomotricitat, ajuda a
desenvolupar les capacitats lingüístiques, la lógica iafavoreix la creativitat.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar només el seu.

El material d'us compartit es desinfecta després de cada ús

Monitora de I'activitat:

Maite Fernández Fontanet, Formació en solfeig, piano, guitarra clássica, i cant coral al
Conservatori del Liceu de Barcelona i Conservatori Municipal de Sabadell.
Pedagogia musical amb els métodes Suzuki i Jaques Dalcroze de l'lnstitut Joan Llongueres de
Barcelona. Guitarra flamenca i eléctrica.



GRANS (4U5él6é): DIMARTS 16:30 A 17:30

PREU: 2W. llTrimestral 60€

La dansa lazz és un estil que combina energia en el movíment i técniques del ballet tradicional
amb passos de dansa contemporánia.
Es un ball molt dinámic, que se basa en moviments aeróbics i molt expressius. Aporta
flexibilitat, relaxació, equilibri mental, etc.
És un ball modern, mescla de danses étniques i socials.
Sifos necessari, el material d'ús freqüent l'ha d'aportar cada infant i emprar només el seu.
EI material d'us compartit es desinfecta després de cada ús

Monitor de l'activitat:

Arnau Molina Ganido, formacié en dansa, interpretació i canto. Especialització en jazz
Broadway i teatre musical. Cursant formació completa en ballet, jazzi hip hop, métode
d'ensenyanga propi de Ia Royal Academy of Dance.Cursant grau d'História del Art (UB).



FULL D'INSCRIPCIÓ

EXTRAE§COLARS 2A2A - 2021

Nom i cognom

Curs:

Teléfons.

E-mail.

Compte Bancari

Activitats:

Signatura de la rnare, el pare o tutorla legal:

ffi Estic al corent del pagament de la quota de I'AMPA

DATA.



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció Genera! de Joventut

Declaracié resporrsable per a les famílies en relaeié amb la
generada per la Covid-l9

situaclé de pandénnia

Declaro sota la meva responsahilitat:

. Que sóc conelxedcrla del conlext de pancilrnia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les cir-
cumstáncies i riscos que aquestá situació pot comportar durant el desenvoiupament de i'actrvitat d'edu-

-^";ripa. Així nrateix, en-cació en el lleure, en la qual enlna ,.,...... yar rrur

t*nc que I equip de dirigents i !'entitat organltzadora de I'aclivitat no són resparsal:les de Ies contingéncies
que puguin ocasionar-se en relació amb la pandémia durant l'activitat.

' Que he estat informat/da i estic d'acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions ne-
cessáries que s'hagin de dur a terrne si apareix. el cas d'un rnenor d'edat amb simptr:matologia compaiibie
amb la Covid-'19 durant el desenvoiupament de I'activitat.

Que m'encarrego d'aportar la quantitat necessária de mascaretes per en/na ......"...
....... per als dles que duri l'activitat, en üa$ que aixÍ ho requereixi l'equip de dirigents,

".... conrpatible amb la simplomaiologia Covid-19 mentre duri l'activitat, aixícom
de l'aparició de qualsevol cas de Covid-l9 en ei seu sntorn familiar.

Cue coniunicaré a I'entitat organitzadora les incidénci*s escolars vinculades a la Covid-i9 que hagin
afectat atgrup classe d en/na . mentre duri l'activiiat.

Frnalmenl, deciaro responsabiement que mentre duri l'activitat, enlna
compleix els requisits de salut s*güents, i que en cas que algun d'ells no es ccmplerxi, np assistirá a I'actlvitai:

. Presenta absencia de malaliía i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (f ebre, tos, dif icultat respira-
tória, malestar, diarrea..,)o amb qualsevoialtre quadre infecciés.

Nlo ha conviscut o na lra tingut contacte estret amb una persona posiiiva de Covid-l9 confirmada o amb
una persona que ha tingut simptomatología compalible en els 14 dies anteriors a la. realització de l'activitat.

No está a l'espera del ¡.esultat d'una PCR o una altra prova de diagnostic mclecular, sigui seva o d'un con-
viveni feta en el marc d'una sospita clínica d'infeccló,

Oue el mateix dia que esr*alilza I'activitat, no está exclós d'assistir al seu centre escolar per qualsevol
incid&ncia vinculada a la Covid-1ú

Només marcar sn cas de nienor amb malaltia crónica d'elevada complexitat considerada de risc per a !a

Covid-'19:

t:,'' Oue el seu equip médic de referáncia, juntameni amblafamltlia o personestuiores, hanvalarat positiva-
ment ide manera índividualla idone'itat de la seva parficipació en I'activitat.

Nom i cognoms, DI{l r signatura parelmare o tutorltutara

Data ilocalitat

111


