Informació
Activitats Extraescolars 2022/23
INSTITUT-ESCOLA SALA I BADRINAS
Per poder realitzar activitats extraescolars s’ha de ser soci/a de l’AFA.
Infantil i Primària
Horari

Cicles

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8h a 9h /
8:30h a 9h

Infantil i
Primària

SAM

SAM

SAM

SAM

SAM

Street Dance

Futsal

Street Dance

Futsal

Arts Marcials

Lettering

Arts Marcials

16:30h a 18:15h

Infantil i
Primària
(opció 1 o 2 dies)

Gimnàstica
Artística

Gimnàstica
Artística
Manga

16:30h a 18:15h

Primària
(opció 1 o 2 dies)

16:30h a 18:00h

Infantil i Cicle
Inicial

16:30h a 18:00h

Cicle Inicial i Mitjà

Robòtica

16:30h a 18:00h

Cicle Superior

Programació

16:30h a 18:15h

Cicle Superior

16:30h a 18:00h

Infantil i Primària

16:30h a 17:00h /
16:30h a 18.15h

Infantil i Primària

Vòlei

Patinatge

Vòlei

Patinatge
Anglès*
16:30h a 18h

Anglès*
16:30h a 18h

Tècniques
Estudi Assistit
Piscina Petit
Estel

Racons de
Lleure

Racons de
Lleure

Racons de
Lleure

Racons de
Lleure

Racons de
Lleure

Divendres

ESO
Horari

17:15h a 19:00h

Observacions

Opció 1 o 2 dies

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Street Dance

Futsal

Street Dance

Futsal

Ping-Pong

Arts Marcials

Lettering

Arts Marcials

Vòlei

Gimnàstica
Artística

Vòlei

Gimnàstica
Artística

Anglès*
17:30h a 19:30h

Patinatge

Vòlei

Patinatge

Scrabble

Tècniques
Estudi Assistit

Programació

Manga

*Activitat d’Anglès: trobareu la informació a les pàgines 8 i 9.

El nostre futur dependrà del que aprenguem avui

Període realització activitats
•

Inici SAM: 5 de setembre fins el darrer dia de curs, a excepció dels infants de P3 que
iniciaran el dia 12 de setembre.
Si algú vol l’opció de fer SAM a les 07:30h ha de contactar amb la comissió
extraescolars de l’AFA en aquest correu electrònic extraescolarssb@gmail.com per
veure la viabilitat d’ampliar horari.

•
•
•

Inici Piscina: 5 d’octubre fins 31 de maig de 2023. (En cas que s’hagi de recuperar
dies es farà durant el mes de juny i serà sense acompanyament).
Racons de lleure: 5 de setembre fins 2 de juny 2023, a excepció dels infants de P3
que iniciaran el dia 12 de setembre.
Activitats Extraescolars: 3 d’octubre fins 2 de juny.

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM)
Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, oferim el servei
d'acollida matinal (SAM). Aquest espai el dediquem fonamentalment al lleure, amb l'objectiu
que els infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès, abans de la jornada
escolar.
Objectius:
•
•
•
•
•

Aprendre diferents formes d’entreteniment. Aquests coneixements influencien
positivament en el temps d’oci personal dels infants.
Facilitar l’entrada a l’escola en diferents horaris, contemplant l’esmorzar.
Afavorir la convivència i respecte mutu.
Potenciar a través del joc i la creativitat, la socialització i l’assumpció de normes del
joc per aconseguir incorporar els hàbits, valors i normes.
Estimular la participació, l’esperit d’iniciativa, l’esperit crític i el sentit de la
responsabilitat que neix de la convivència grupal.

Horari SAM
8h a 9h
8:30h a 9h

Edat
3 a 12 anys

Activitats
Esmorzem i fem activitats lliures o dirigides
preparades per l’equip de monitors/es.

GAUDIM I APRENEM AMB LES SEGÜENTS EXTRAESCOLARS
Descripció de les activitats per àmbits educatius.
Els colors són els que apareixen al calendari.

El nostre futur dependrà del que aprenguem avui

Activitats de lleure educatiu que fomentem aprenentatges 360ª que engloben
capacitats cognitives, psicomotores, socials i emocionals com poden ser el teatre, les
manualitats, la música, els jocs cooperatius i jocs inclusius, etc. Les activitats estaran
vinculades a un centre d’interès trimestral que ens transportarà a viure experiències
engrescadores i que ens ajudarà a adquirir competències bàsiques pel
desenvolupament infantil.
-

SAM: servei d’acollida matinal.
Racons de lleure: activitats lúdiques de tarda.

Activitats físic-esportives i de foment d’hàbits saludables amb la pràctica d’un esport.
Treballem la formació base en la pràctica esportiva on es treballen aspectes,
fonaments i continguts tècnics, tàctics, condicionals, cognitius i psicològics. Utilitzem
una metodologia de treball dins d’un marc conceptual, procedimental i conductual
sense deixar de banda la diversió com a pilar educatiu en qualsevol pràctica esportiva.
Es fan grups adaptats per edats i categories.
A excepció de piscina, aquestes activitats s’organitzen conjuntament amb el Club
Esportiu Unió 10 Terrassa.
-

Piscina: classes de natació a l’escola Petit l’Estel amb servei d’acompanyament.
Futsal: iniciació esportiva i creació d’un equip propi de Futbol Sala de l‘escola.
Gimnàstica Artística: iniciació a la gimnàstica i creació de coreografies a terra i
amb aparells específics.
Patinatge: patinatge sobre rodes amb moviments de dansa i sincronització del
moviment.
Arts Marcials: iniciació a les arts marcials i on treballem la defensa personal.
Vòlei: entrenament i creació d’un equip de Vòlei de l’escola.
Ping-Pong: activitat per fer individual o en parella, on es reuneix tàctica,
concentració i coordinació, agilitat mental i tècnica.

En aquest espai es busquen la millora i l’adquisició de coneixements per la millora de
les competències curriculars.
- Tècniques d’estudi Assistit (TEA): Acompanyament en les tasques escolars i el
seu reforç amb la finalitat de fomentar hàbits d’estudi i reforçar aprenentatges
- Scrabble: joc de taula per formar paraules a partir de fitxes amb lletres. Mentre
aprenen amplien vocabulari i ortografia.
Les activitats de foment de les competències tecnològiques són imprescindibles per
al dia a dia. Les competències digitals són transversals i el seu aprenentatge poden
ajudar a millorar en l’àmbit curricular.
- Robòtica: activitat organitzada per Codelearn on es descobreixen tecnologies a
través de petits projectes.
- Programació: activitat organitzada per Codelearn amb l’objectiu de comunicar-se
amb una màquina en el seu idioma per tal d’aconseguir que faci allò que volem.
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Les activitats psicomotrius són aquelles que ajuden a desenvolupar l’animació
recreativa mitjançant corografies i el moviment entre d’altres. Potenciem els hàbits
saludables així com el treball en grup i la cooperació.
- Street Dance: diferents disciplines de balls moderns per fomentar la creativitat i
originalitat.
L’espai de desenvolupament artístic són activitats imaginatives de creacions i de
maneres d'expressar-se.
- Lettering: L’art de dibuixar les lletres i creació de plantilles originals decoratives.
(Targetes felicitació, portades, dossiers, etc.)
- Manga: es basa en la creació d’historietes i còmics on s’aprendran tècniques de
dibuix i com expressar emocions, entenent així el llenguatge verbal i no verbal.
Les activitats en família fomenten el sentiment de comunitat educativa, gaudint i
divertint-nos amb altres membres de l’escola, generant xarxa de convivència positiva,
a més de fer una activitat de qualitat per la canalla i persones adultes. Es faran
programacions mensuals o bimensuals.
- Tallers en família amb la col·laboració de la Comissió Famílies de l’AFA.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
A través de la web www.uniolleure.cat

QUOTES
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Temporalitat
5 dies a la setmana
4 dies a la setmana
3 dies a la setmana
2 dies a la setmana
1 dia a la setmana
1 dia esporàdic
Matrícula: Lettering,
Manga, Scrabble i T.
Estudi

Quota mensual
66,20€
59,80€
51,60€
38,20€
19,70€
4,50€

Competició

Quota mensual

Quota extra
competició mensual
per les activitats
esportives (només si
l’infant s’inscriu a la
competició)

12,00€

L’assegurança i l’equipació s’abonarà a part.

25€
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SERVEI ACOLLIDA MATINAL (SAM)
Temporalitat

Quota mensual
0’5h

Quota mensual
1h

Quota mensual
1’5h* (pendent de
confirmar)

5 dies a la setmana
4 dies a la setmana
3 dies a la setmana
2 dies a la setmana
1 dia esporàdic

20,00€
17,00€
16,50€
13,50€
3,00€

32,50€
29,50€
26,50€
23,50€
3,50€

41,50€
34,00€
32,50€
27,00€
4,00€

RACONS DE LLEURE
RACONS LLEURE
(30 min)
5 dies a la setmana
4 dies a la setmana
3 dies a la setmana
2 dies a la setmana
1 dia a la setmana
1 dia esporàdic

Quota mensual*
21,00€
18,00€
17,50€
14,50€
7,75€
3,50€

RACONS LLEURE
(1h i 45min)
5 dies a la setmana
4 dies a la setmana
3 dies a la setmana
2 dies a la setmana
1 dia a la setmana
1 dia esporàdic

Quota mensual*
56,00€
50,50€
43,50€
32,00€
17,00€
4,50€

ROBÒTICA
ROBÒTICA
Matrícula
1 dia a la setmana

PISCINA

1 dia a la setmana

35,00€
Quota mensual
46,00€

Quota semestral

1r Semestre (Pagament
octubre)

35,00€
Quota mensual
36,00€

PROGRAMACIÓ
Matrícula

252,00 €
(144€ curs + 108€ acompanyament)

2n Semestre

252,00 €

(Pagament febrer)

(144€ curs + 108€ acompanyament)
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CONDICIONS DEL SERVEI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

A l’inici de curs farem una comanda de samarretes d’Unió Lleure, passarem un
formulari per qui la vulgui demanar, el cost és de 5€.
L’activitat amb menys de 8 inscripcions es valorarà si es pot iniciar.
Es poden realitzar inscripcions a les activitats extraescolars en qualsevol moment
del curs escolar.
Un cop començades les activitats, les noves inscripcions podran iniciar l’activitat a
la següent setmana de fer la inscripció, sempre que hagin rebut la confirmació per
mail per part d’Unió Lleure.
La quota estipulada a les activitats és mensual (quota anual dividida entre els mesos
d’activitat). Si algun infant s’incorpora a mitjans de mes li correspondrà la quota del
mes ja que no es descompten els dies que no hagi assistit a l’activitat. Per aquest
motiu us recomanem que inscriviu als infants per iniciar les activitats a principi de
mes.
La baixa a qualsevol activitat s’haurà de comunicar una setmana abans de finalitzar
el mes mitjançant el següent formulari https://forms.gle/BQFbyQeKjXEEMmJF9
En cas de tramitar la baixa fora d’aquest termini pot suposar la càrrega de la totalitat
de la quota mensual.
El rebut de la quota mensual es carregarà entre els dies 1 i 5 de cada mes.
La manca dels dies de preavís pot suposar la pèrdua de l’import carregat (a excepció
si són per causes de força major).
En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió
del rebut de 5€.
En el moment d’omplir el formulari d’inscripció es sol·licitarà l’autorització per
realitzar l’activitat fora de l’horari lectiu en el centre escolar, així com l’autorització
mèdica en cas d’urgències, l’autorització de drets d’imatges i l’acceptació de la
política de privacitat.
Si la persona que va a recollir a l’infant és diferent a la que heu indicat al formulari,
heu d’enviar un correu a info@uniolleure.cat indicant les següents dades: del nom i
cognoms de l’infant, nom escola i activitat que realitza així com el nom, cognoms i
DNI de la persona que el/la recollirà. Us informem que no deixarem marxar als infants
amb cap persona sense tenir l’autorització prèvia de la mare/pare/tutor/a legal.
En cas que un infant hagi de participar a una activitat per urgència sense haver
realitzat la inscripció, heu de trucar al nostre Coordinador Ismael Quirós al telèfon
661 61 36 27 per informar del cas. Igualment, la mare/pare/tutor/a legal haurà de
fer la inscripció en un període màxim de 3 dies.
Només es poden fer 2 dies de proves a les activitats extraescolars i com a màxim 5
en tot l’any.
Aquesta informació pot variar per qüestions organitzatives.
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LES QUOTES INCLOUEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de personal i substitucions. A totes les persones contractades per Unió Lleure
els apliquem un increment del salari marcat pel conveni del lleure per tal de dignificar
el treball en el nostre sector.
Material de lleure i esportiu.
Coordinació general i programació de les activitats.
Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents.
Formació dels equips educatius.
Uniformitat dels i les professionals.
Gestió i comunicació directa amb les famílies.
Gestió de rebuts i d’impagats.
Suport a l’AFA, AMPA i/o AFI en tramitació de subvencions i documentació referent
a les activitats.
Seguiment de la Llei de protecció de dades i la imatge dels infants.

PER MÉS INFORMACIÓ
Ismael Quirós 661 61 36 27
Xesca Corzo 654 03 56 15
info@uniolleure.cat
www.uniolleure.cat
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