Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, a partir del dilluns 19 de setembre comencen les activitats extraescolars a l’escola La
Floresta i us volem fer arribar aquesta notificació amb informació rellevant pel bon funcionament de les
activitats.
Recordeu que, en la pestanya d’activitats extraescolars del nostre web (www.paidos.cat), podeu ampliar
la informació sobre normativa, preus i activitats que es desenvolupen al centre.
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INFORMACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS
Activitat
Bàsquet 3r a 6è

Data d’inici
Dilluns 19

Material
Roba esportiva

Art&English I3 a I5

Dilluns 19

Berenar

Voleibol 3r a 6è

Dilluns 19

Berenar i roba esportiva

Honbol 3r a 6è

Dimarts 20

Roba esportiva

Explorem I4-I5

Dimarts 20

Berenar

Dimarts 20

Berenar, roba esportiva o Karategui en cas
que en tingueu

Dimecres 21

Berenar i faldilla o pantaló còmode

Karate 1r a 6è
Dansa I3 a 2n

Lloc de recollida a les 17:45h

Berenar i roba esportiva
I.

Dimecres 21

ESportiva I5-1r

Dimecres 21

Berenar i roba esportiva

Tecno-ciència 2r-4t

Dimecres 21

Berenar

S. Musical

Dijous 22

Berenar

Tecno-ciència 1r-2n

Dijous 22

Berenar

Dijous 22

Berenar, roba esportiva o Karategui en cas
que en tingueu

Multiesport Col·lectiu 1r2n

Karate 1r a 6è

Els infants d'I3 a I5 faran la
sortida per la porta principal. La
resta d'infants faran la sortida
per la porta gran del camp de
futbol. Si els infants fan
activitats conjuntes, preval la
sortida dels infants d'I3, I4 i I5.

Les activitats que tenen places disponibles,
mantenen obert el període d’inscripció

PROTOCOL DE LA RECOLLIDA DELS NENS/ES D’EXTRAESCOLARS
Com arriben les nenes i els nens a l’activitat

I3 a I5

Els tècnics/ques van a buscar
els nens i nenes a les files i es
queden amb ells/es berenant
i fent l’activitat.

Horari d’atenció: de dilluns a
dijous de 16h a 17:45h

1r i 2n

Els tècnics/ques van a buscar
els nens i nenes a les files i es
queden amb ells/es berenant i
fent l’activitat.

paidosfloresta@fundesplai.org

3r a 6è

Els nens/es surten de l’aula i
van a l’espai d’activitat on
berenen.
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On els i les recullen els familiars...?
16:45h a la sala de l’esplai: Alumnes que només fan berenar
17:45h: porta principal escola alumnes d’esplai

MODIFICACIONS
Cal fer les modificacions (altes o baixes) de les activitats extraescolars com a màxim fins al dia 20
de cada mes (de cara al mes següent). Més enllà d’aquest marge temporal no s’acceptarà cap
modificació.

AUTORITZACIONS
Si per qualsevol motiu el vostre fill o filla ha de marxar amb alguna persona que no siguin els
seus pares o tutors, cal portar una autorització per escrit i lliurar-la a Paidos. Aquesta
autorització, la podreu trobar a la web o al despatx de Paidos.

ABSÈNCIES
Us demanem que, per garantir el control dels vostres fills/es, sempre que el nen/a no pugui
assistir a l’activitat extraescolar, ens ho feu saber mitjançant alguna de les vies de contacte
habituals.

ASSISTÈNCIA ESPORÀDICA
Recordeu que si esporàdicament el vostre fill/a s’ha de quedar a l’esplai cal avisar per escrit a
Paidos (via email o nota), i a la mestra, com a molt tard el mateix dia al matí. No ens podem
fer responsables de cap nen/es sense previ avís.
Passats 5 minuts de l’hora de recollida d’horari lectiu, els vostres fills i filles
aniran a l’esplai i se’ls comptabilitzarà com a tiquet.
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Moltes gràcies, esperem que puguem gaudir tots plegats del curs 2022-23!
Atentament,
Joan Beà Recasens
Coordinador de les activitats extraescolars
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