CURS 2018-2019

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Horaris
Parvulari (J3, J4 i J5)
Els alumnes de J3, J4 i J5 només poden apuntar-se a una activitat extraescolar
a escollir entre:





Natació: es fa a les instal·lacions de Penguins (C/ de l’Horaci 7, 08022
Barcelona)
Plàstica i manualitats
Teatre i expressió corporal en francès
Dansa amb Coco Comin (només J4 i J5): es fa a les instal·lacions de
Coco Comin (Francesc Carbonell, 34 locals 2 i 3, 08034 Barcelona)

L’horari, a nivell orientatiu, serà el següent, segons l’activitat escollida:
J3

De 13 h a 15 h
De 15 h a 17 h

De 17h a 17.30 h

J4

J5
Dinar i temps de
Dinar i descans
contes i jocs
Teatre i expressió
Teatre i expressió corporal en
corporal en francès / francès / Plàstica i manualitats /
Plàstica i manualitats / Natació / Dansa amb Coco
Natació
Comin
Berenar

Les activitats de Natació i Dansa amb Coco Comin es realitzen fora de l’escola.
Per tant, inclouen el desplaçament dels alumnes amb autocar a l’espai on es
realitza l’activitat.
Tots els alumnes estaran a l’escola a les 17.30 h per poder agafar l’autocar de
tornada dels dimecres o ser recollits per les seves famílies. Si volen consultar les
rutes de tornada disponibles per dimecres a la tarda ho poden fer en aquest
enllaç.
En el cas de l’activitat de Dansa amb Coco Comin, aquelles famílies que ho
vulguin podran recollir als alumnes directament a les instal·lacions de Coco
Comin.
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1r i 2n de primària
Els alumnes de primer i segon poden escollir entre les següents opcions:


Una sola activitat que ocupa tota la tarda de dimecres: Natació



Combinat de dues activitats segons els següents horaris. Hauran
d’escollir una activitat de cada franja horària:

De 13 h a 14 h
De 14 h a 15 h

De 15 h a 15.30 h
De 15.30 h a 17.30 h

1r i 2n de primària
Dinar
Dansa en anglès
Escacs
Esgrima
Iniciació musical
Descans
Dansa amb Coco Comin
Escoles esportives
Plàstica i manualitats
Teatre en anglès

Tennis

Els alumnes de segon de primària també tenen la opció d’escollir una activitat
per fer al migdia. Aquesta activitat no es realitza els dimecres a la tarda, sinó
un migdia a definir en funció dels inscrits:
o Coral
o Orquestra
Totes les activitats inclouen dinar i berenar.
Les activitats de Natació, Dansa amb Coco Comin i Tennis es realitzen fora de
l’escola, i per tant inclouen el desplaçament dels alumnes amb autocar a
l’espai on es realitza l’activitat:




Natació: es fa a les instal·lacions de Penguins (C/ de l’Horaci 7, 08022
Barcelona)
Tennis: es practica a les instal·lacions de Bardou-Saez Tennis Academy
(Can Marles, s/n, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona)
Dansa amb Coco Comin: es fa a les instal·lacions de Coco Comin
(Francesc Carbonell, 34 locals 2 i 3, 08034 Barcelona)

Tots els alumnes estaran a l’escola a les 17.30h per poder agafar l’autocar de
tornada dels dimecres o ser recollits per les seves famílies. Si volen consultar les
rutes de tornada disponibles per dimecres a la tarda ho poden fer en aquest
enllaç.
En el cas de l’activitat de Dansa amb Coco Comin, aquelles famílies que ho
vulguin podran recollir als alumnes directament a les instal·lacions de Coco
Comin.
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De 3r a 6è de primària
Els alumnes poden escollir entre les següents opcions:
De 13 h a 14 h

De 14 h a 15 h
De 15 h a 15.30 h
De 15.30 h a 17.30 h

De 3r a 6è de primària
Dansa en anglès
Escacs
Esgrima
Llenguatge musical
Còmic
Dinar
Descans
Dansa amb Coco
Comin(només per 3r i 4t)
Escoles esportives
Tennis
Plàstica
Teatre en anglès
Teatre en francès
Gimnàstica rítmica

També tenen la opció d’escollir una activitat per fer al migdia. Aquesta
activitat no es realitza els dimecres a la tarda, sinó un migdia a definir en funció
dels inscrits:
o Coral
o Orquestra
Els alumnes que escullin activitats en les dues franges horàries han de
contractar el servei de menjador ( 87€/mes) o de cantina (45€/mes) dels
dimecres. Aquest servei inclou tant el dinar com el berenar.
Els alumnes que només escullin una activitat poden contractar el servei de
menjador o cantina, o poden marxar de l’escola i tornar per realitzar l’activitat.
Les activitats de Dansa amb Coco Comin i Tennis es realitzen fora de l’escola, i
per tant, inclouen el desplaçament dels alumnes amb autocar a l’espai on es
realitza l’activitat:
 Tennis: es practica a les instal·lacions de Bardou-Saez Tennis Academy
(Can Marles, s/n, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona)
 Dansa amb Coco Comin): es fa a les instal·lacions de Coco Comin
(Francesc Carbonell, 34 locals 2 i 3, 08034 Barcelona)
Tots els alumnes estaran a l’escola a les 17.30h per poder agafar l’autocar de
tornada dels dimecres o ser recollits per les seves famílies. Si volen consultar les
rutes de tornada disponibles per dimecres a la tarda ho poden fer en aquest
enllaç.
En el cas de l’activitat de Dansa amb Coco Comin, aquelles famílies que ho
vulguin podran recollir als alumnes directament a les instal·lacions de Coco
Comin.

CURS 2018-2019
ESO I
Els alumnes de primer de secundària poden fer una activitat extraescolar de
migdia (aquesta activitat no es realitza els dimecres, sinó un migdia a definir en
funció dels inscrits):
o Coral
o Orquestra
De 2n d’ESO a 2n de Batxillerat
Els alumnes poden fer Orquestra als migdies (aquesta activitat no es realitza els
dimecres, sinó un migdia a definir en funció dels inscrits).
Equips esportius
Tots els alumnes a partir de 4t de primària poden formar part d’un equip
esportiu de: bàsquet, futbol Sala 5, handbol i voleibol.
Això implica la participació al llarg del curs acadèmic en diferents
competicions a nivell escolar o federat, respectant les vacances escolars.
Un cop format l’equip, els jugadors hauran d’entrenar-se un o dos dies per
setmana i realitzar el partit corresponent de la jornada esportiva: o bé
divendres a la tarda o bé dissabte al matí a nivell escolar, i dissabte tarda o bé
diumenge matí a nivell federat.
Aquells alumnes que vulguin inscriure’s a un equip esportiu ho poden fer
mitjançant el formulari d’Equips Esportius que s’habilitarà al web a partir del 3
de setembre. Només s’han d’inscriure els esportistes nous. Renovarem
automàticament a tots aquells alumnes que ja estaven inscrits el curs passat als
equips esportius.
Qualsevol modificació o baixa l’hauran d’informar a administracio@aulaee.com i a esport@aula-ee.com. Els alumnes de quart de primària es poden
inscriure als nous equips que formarem.
Els alumnes poden sol·licitar afegir-se a un equip ja format a través del web, en
cas de que hi hagi plaça disponible rebran la confirmació de la cap d’esports,
la Sra. Buenosvinos.
L’equipament que fan servir tot els esportistes dels diferents equips i esports és
de color negre la samarreta i blanc els pantalons. Es pot adquirir a El Corte
Inglés (Avinguda Diagonal, 617, Barcelona. 933 667 100). Poden fer la reserva
anticipada per internet ( http://www.elcorteingles.es/uniformes ).
Els horaris d’entrenaments i partits els poden consultar a la web de l’escola a
l’apartat d’equips esportius.
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Aspectes organitzatius


El període d’inscripció a les activitats extraescolars és del 4 de setembre
fins al 16 de setembre.



La inscripció a les activitats extraescolars és trimestral. Les baixes han de
ser informades 15 dies abans del començament del següent trimestre
(és a dir, abans del 15 de desembre pel segon trimestre, i abans del 15
de març pel tercer trimestre).



Un cop feta la inscripció no es retornarà cap import.



Totes les activitats extraescolars comencen el dia 3 d’octubre



Les activitats tenen places limitades en funció d’ordre d’inscripció.



Si alguna activitat no té un número mínim d’inscrits pot ser anul·lada.

