Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, a partir del dilluns 19 de setembre comencen les activitats extraescolars a l’Institut-escola Catalunya 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

DATA INICI

ESPECIALISTA

Dansa i3-i4
Motrijoc i3-i4
Sensibilització musical i3-i5
Ioga i3-i5

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

Lali Mateu
Fran Garrido
Alba Cayuela
Emma Ayala

Natació DILLUNS i3 a i5

Natació DIVENDRES i3-i5

Dilluns 3/10

Divendres 7/10

MATERIAL
Mitjons antilliscants, roba còmode
Roba còmode
Roba còmode
Mitjons antilliscants i roba còmode
- 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
- 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

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 qualsevol dels canals habituals (Dinantia, correu electrònic o telefònicament).

PROTOCOL DE LA RECOLLIDA DELS NENS/ES D’EXTRAESCOLARS
Com arriben els nens a l’activitat?
Els tècnics de l’activitat, van a buscar els nens i nenes de i3 a les aules i els porten a berenar al pati. Passats 15’-20’, quan tots han acabat de berenar,
es dirigeixen cap a l’espai on realitzen l’activitat.

On els recullen els pares, mares, familiars...?
Com ja vam fer l’any passat, per tots els nens i nenes que es queden a alguna activitat extraescolar fins a les 17:45h, hi haurà una porta de sortida: La
porta principal de l’escola. Les famílies podran accedir al pati principal de l’escola on estaran esperant els nens i nenes o en el cas que els alumnes
estiguin en un aula d’infantil les sortides seran com en horari escolar i es recolliran a l’aula. Davant de qualsevol dubte us podeu preguntar a l’Emma
que estarà a la porta.
Els nens i nenes que fan natació, l’autocar els deixa davant l’escola a les 18:20.
Els alumnes que només es queden fins les 17h al bona tarda, sortiran per la porta principal.

Horari d’atenció: 9 a
9.15h i 16.30 a 17h

paidoscatalunya@fundesplai.org

666.72.59.01

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 teniu en aquest missatge, al 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 al bona tarda (17h) o l’esplai (17:45h) cal avisar per escrit a Paidos (Dinantia, whatsapp
o via email), 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 2022-23!
Atentament,
Emma Morera
Coordinadora de les activitats extraescolars

Horari d’atenció: 9 a
9.15h i 16.30 a 17h
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