Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, a partir del dilluns 19 (P3 a 6è) comencen les activitats extraescolars a l’Escola Joan Margall 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, podeu ampliar la informació sobre normativa, preus i activitats que es
desenvolupen al centre.

INICI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITAT

Anglès P4-P5
Anglès 1r-2n
Atletisme 3r a 6è
Bàsquet 3r-4rt
Bàsquet 5è-6è
Batucada 1r a 6è
Cuina P5 a 2n
Dansa P3-P4
Escacs 1r a 6è
Fent Fang P3 a P5
Gimnàstica rítmica 1r a 4t
Guitarra 3r a 6è
Handbol 3r-4rt
Handbol 5è-6è
Dansa/Hip-Hop 3r a 6è
Iniciació esportiva P5-1r
Karate 1r a 6è
Motrijoc P3-P4
Multiesport Col·lectiu 1r-2n
Piscina P3 a 2n
Programació i game design 1r a 4t
Robòtica 1r a 6è
Sensibilització Musical P3
Sensibilització Musical P4-P5
Teatre 1r a 4t
Taller de còmic 3r a 6è
Voleibol 3r-4rt
Voleibol 5è-6è

DATA INICI

Dijous 22/09
Dimecres 21/09
Divendres 16/09
Dilluns 19/09
Dilluns 19/09
Dimarts 20/09
Dimecres 21/09
Dijous 22/09
Dimecres 21/09
Dimarts 22/09
Dimecres 21/09
Dilluns 19/09
Dimarts 20/09
Dimarts 20/09
Dijous 22/09
Dilluns 19/09
Dimarts 20/09
Dilluns 19/09
Dijous 22/09
Dijous 22/09

MATERIAL

Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu

Mitjons antilliscants, pantalons còmodes i/o faldilla.

Roba còmode i goma per fer cua en el cas que es tinguin cabells llargs
Guitarra
Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu
Karategui o roba còmode
Roba còmode
Roba còmode i calçat esportiu
- Banyador, tovallola, casquet de bany, xancletes, gorro per després de la classe
de piscina ( a l’hivern, per evitar refredats).
- Roba i calçat còmode, i fàcil de posar i treure.
- Tot marcat amb el nom

Dimarts 20/09
Dijous 22/09
Dimecres 21/09
Dimecres 21/09
Dilluns 19/09
Dijous 22/09
Dilluns 19/09
Dilluns 19/09

Mitjons antilliscants i roba còmode
Mitjons antilliscants i roba còmode

Roba còmode i calçat esportiu
Roba còmode i calçat esportiu

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

PROVA L’EXTRAESCOLAR QUE T’INTERESSA
Us informen que durant el mes d’octubre, els nenes/es que estiguin interessats a provar alguna activitat amb places lliures ho poden fer, sempre i quan
es notifiqui prèviament a PAIDOS, mitjançant mail (paidosjoanmaragall@fundesplai.org) o adreçant-se personalment a la coordinació d’extraescolars.

Horari d’atenció: 8:15h a
9.15h i 16:15 a 18:15hh

paidosjoanmaragall@fundesplai.or
g

673.445.091

www.paidos.cat

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

P4 i P5

Els especialistes els van a
buscar a les aules i els
porten a berenar.

1r i 2n

Els especialistes els van a
buscar a la zona de
recollida i els porten a
berenar.

3r a 6è

Els nens/es surten de l’aula
i van al menjador o a l’espai
de trobada amb el tècnic a
berenar.

On els recullen els pares, mares, familiars...?
Durant aquest curs recuperarem la sortida per la porta principal (la del passeig de la creu), tot i això s’haurà d’entrar a l’escola a recollir els infants en
certes activitats, o teniu a continuació:
ACTIVITAT
Anglès P4-P5
Anglès 1r-2n
Atletisme 3r a 6è
Bàsquet 3r-4rt
Bàsquet 5è-6è
Batucada 1r a 6è
Cuina P5 a 2n
Dansa P3-P4
Escacs 1r a 6è
Fent Fang P3 a P5
Gimnàstica rítmica 1r a 4t
Guitarra 3r a 6è
Handbol 3r-4rt
Handbol 5è-6è
Dansa/Hip-Hop 3r a 6è
Iniciació esportiva P5-1r
Karate 1r a 6è
Motrijoc P3-P4
Multiesport Col·lectiu 1r-2n
Piscina P3 a 2n
Programació i game design 1r a 4t
Robòtica 1r a 6è
Sensibilització Musical P3
Sensibilització Musical P4-P5
Teatre 1r a 4t
Taller de còmic 3r a 6è
Voleibol 3r-4rt
Voleibol 5è-6è

PORTA SORTIDA
Rocòdrom infantil
Vestíbul
Porta principal
Porta pista
Porta pista
Porta principal
Pati
Rocòdrom infantil
Vestíbul
Rocòdrom infantil
Porxo gimnàs
Porta principal
Porta pista
Porta pista
Porta principal
Porxo gimnàs
Porxo gimnàs
Rocòdrom infantil
Porta pista
Avinguda rius i taulet (19:00h)
Porta principal
Porta principal
Porxo infantil
Porxo infantil
Porta principal
Porta principal
Porta pista
Porta pista

Els nens i nenes que fan natació, l’autocar els deixa davant de la parada d’autobús de l’avinguda Rius i Taulet.

Horari d’atenció: 8:15h a
9.15h i 16:15 a 18:15hh

paidosjoanmaragall@fundesplai.or
g

673.445.091

www.paidos.cat

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, o hagi de marxar sol 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, Dinantia o whatsapp), 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, els vostres fills i
filles es derivaran a l’espai corresponent i se’ls
comptabilitzarà com a tiquet.
Moltes gràcies, esperem que puguem gaudir tots plegats del curs 2021-22!
Atentament,
Pau Sanuy Ros
Coordinador de les activitats extraescolars

Horari d’atenció: 8:15h a
9.15h i 16:15 a 18:15hh

paidosjoanmaragall@fundesplai.or
g

673.445.091

www.paidos.cat

