EXTRAESCOLARS
CURS 2019/2020
AGNÈS DE SITGES

ZONA DE JOC SCCL
Telf:617.981.053- 931297954
Carretera de les costes nº40
www.zonadejoc.com
zonadejoc@hotmail.com

OFERTA EXTRAESCOLARS
Zona de joc SCCL, és una cooperativa dedicada a les activitats de lleure d’ àmbit local, que neix
com a conseqüència de la necessitat de conciliar la vida familiar amb la laboral. Som dues noies i
un noi de Sitges, que desprès de molts anys dedicats al monitoratge i coordinació d’ activitats de
lleure, vàrem decidir tirar endavant el nostre propi projecte.
És per això que ens adrecem a vosaltres per oferir-vos els nostres serveis en programació i
coordinació de Casals d’Estiu, Extraescolars, Tardes de Juny, Escoles Obertes, colònies,
ludoteques i festes d’aniversari.
Totes les nostres activitats es regulen per el Decret 267/2016 de la Generalitat de Catalunya.
RESPONSABLES
Queralt Llorens Torrents
*Directora de lleure ,expedit l’any 2007.
*Monitora de lleure,expedit l’any 2003.
*Batxillerat artístic
*Monogràfics: kinesiologia educativa,
educació emocional, bullying a la infància,
arts plàstiques, jocs i dinàmiques de grups,
especialització en menjador escolars,
modelatge infantil.

Anabel López Garcia
*Directora de lleure, expedit l’any 2013.
*Diplomatura de turisme.
*Disseny i elaboració de projectes educatius.
*Títol de vetlladora escolar.
* Anglès nivell advanced.
*Música: guitarra acústica i espanyola.
*Tècnic educació infantil.

EQUIP DE MONITORS
Els nostres monitors son professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el mon infantil
com en el mon del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats
especials i d’ altres activitats. Tots ells compten amb la titulació corresponent, treballant sobre un
rati d’ un monitor cada 10 infants tal i com diu la legislació actual.
La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que
aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin
crítics amb el món on viuen.

El nostre espai i activitats es poden consultar a través de la nostra pàgina web:
www.zonadejoc.com
Totes les nostres activitats inclouen
*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da.
*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des.
*Assegurances de RC i accidents incloses.
*Atenció a les famílies.
*material

PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020
Al llarg del curs escolar oferim diferents activitats extraescolars, on com sempre, procurem potenciar la
creativitat del infant. Les activitats es realitzaran d’Octubre a Maig, de dilluns a divendres. Oferim un gran
ventall d’activitats com ara esports, manualitats, arts plàstiques, dansa, cuina, aula d’ estudi, etc... Amb
aquestes activitats pretenem treballar i assolir els següents objectius:
Oferir el servei d’activitats extraescolars a tots els alumnes que ho sol·licitin.
Possibilitar una organització que faciliti el servei d’activitats extraescolars i una acció educativa en un
clima relaxat i agradable.
Establir una coordinació de seguiment, avaluació i comunicació eficaç i continua entre els/les
monitors/es de l’activitat, el/la responsable de l’empresa del servei, el personal responsable del
servei de les activitats extraescolars al Centre, el professorat, el personal d'administració de l’escola i
les famílies de l’alumnat.
Respectar i garantir el compliment de les normes de seguretat.
Establir valors inherents en les pràctiques de grup i esportives.
Observar la prioritat d’integrar elements educatius en l’esport i la resta d’activitats en temps
extraescolars.
Mantenir l’entreteniment com a element engrescador i educatiu essencial.
Que els nens i nenes aprenguin a expressar-se i relacionar-se amb altres nens i nenes de forma
creativa i divertida.
Promoure el desenvolupament de la sensibilitat i creativitat a través d’Arts plàstiques, com les
manualitats, modelatge i pintura.
Aprendre a relacionar-se, respectar i a treballar en equip a través de l’esport.
Que els nens i nenes aprenguin a expressar-se i relacionar-se amb altres nens i nenes de forma
creativa i divertida.
Promoure el desenvolupament de la sensibilitat i creativitat a través d’Arts plàstiques, com les
manualitats, modelatge i pintura.
Aprendre a relacionar-se, respectar i a treballar en equip a través de l’esport.

NORMATIVA
1. Els cobraments es realitzaran mensualment via rebut domiciliat entre el dia 1 i 5 de cada mes.
2. En cap cas es podrà inscriure cap alumne si hi ha un deute pendent d' extraescolars del curs
anterior.
3. De no fer efectiu un rebut retornat, l' alumne serà donat de baixa.
4. Per donar-se de baixa s' haurà de comunicar a Zona de joc i/o Ampa abans del dia 25 del mes
anterior a la baixa, via mail o per telèfon.
5. TOTES LES ACTIVITATS NECESSITEN UN MÍNIM DE 6 ALUMNES PER REALITZAR-SE.
6. Les activitats son mensuals , però demanem pel bon funcionament de l’extraescolar que el
compromís sigui trimestral.

ACTIVITATS
ANGLÈS (Teaching only talking & speaking):
Enguany us oferim un Angles oral , amb professors natius. Aquesta activitat consta d’una metodologia
basada en la parla. No hi hauran llibres de text, en cap moment s’avaluarà l’infant. Mitjançant la
confiança, la paciència, la interacció, la repetició...i un llarg etcètera de dinàmiques, aprendran anglès
de manera divertida, però sobretot lliure i espontània. Professor: Lesley and Julie
IOGA RÏU NENS:Les classes de Ioga estan plenes d' amor, somriures, respecte, connexió, pau i equilibri.
Oferim un espai on els infants gaudeixen dels beneficis del Ioga, del aquí i del ara, on es coneguin i es
reconeguin, aprenguin a canalitzar i identificar les seves emocions, a respirar, parar i gaudir.
Ho fem a través de cançons, contes, jocs, balls, teatre, meditació, mindfulness, massatges... respectant la
llibertat individual de cada nen, potenciant el respecte per ells, els altres i el seu entorn, la vida sana, el
treball en equip no competitiu, donant i rebent energia. Professor: Deborah Gil
ROBÒTICA: La robòtica educativa ha esdevingut un recurs eficaç per al treball interdisciplinari i la
millora en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Què aconseguim aprenent robòtica?
L'alumne adquireix coneixements de forma lúdica i motivadora. Es treballa de forma
col·laborativa respectant el treball del company, controlant la impulsivitat i adquirint millor autonomia.
El nen desenvolupa la creativitat. el pensament crític i el pensament estructurat. El grup dissenya
projectes, cada un d'ells agafa un rol dins de l’equip (el programador, el dissenyador, el constructor.
Professor: Tecnolab.
EXPERIMENTA: Extraescolar dedicada a la ciència. La física , química , biologia, la mecànica i
electrònica....Els infants aprenen a partir de coses que ells coneixen, de les
experiències i context
on es troben. Perquè sura un vaixell tan gran? Com volen els avions? Perquè s’encén una bombeta? Tot a
través de racons d' observació i experimentació. Empresa: Tecnolab.
RÍTMICA: La gimnàstica rítmica és un esport que requereix una gran comprensió i consciència corporal,
per aquest motiu en edats primerenques ajuda al desenvolupament motor de les alumnes/gimnastes.
Al Club Rítmica Sitges-Garraf, formem alumnes de totes les edats i diferents nivells, treballant de la mà
amb els valors d’equip, constància, compromís, esforç i respecte. Professora: Laura Pérez
DANSA CREATIVA: La dansa creativa és una expressió artística que es basa en el moviment natural i
espontani del cos i també en l' exploració d' uns elements bàsics de la tècnica de la dansa, sempre amb
el suport de la música. La dansa creativa desenvolupa les aptituds motores de l'infant, la sensibilitat
musical, la capacitat creativa, la concentració, la percepció de l' espai que l' envolta i a tenir més
coneixement del seu propi cos. Professora: Eva Hernandez.
COSTURA UPCYCLING: Us presentem el Taller de Costura Upcycling. Una activitat extraescolar que
pretén portar l'art de la confecció i el reciclatge amb peces de vestir, accessoris, objectes de
decoració... a l'abast de tot l'alumnat d'Educació Infantil i Primària, despertant la creativitat i la
sensibilitat. Utilitzant la seva imaginació, els nens i nenes gaudiran del plaer de tallar, pintar, cosir,
reutilitzar, customitzar i portar-se les seves creacions. Professora: Katia Plana.
ART PLÀSTIQUES I PINTURA: En aquesta extraescolar aprendrem les diferents tècniques de l' art com
ara l' aquarel·la, l' oli, la serigrafia, pintar teles, el collage, tots els estils de pintura i modelatge.
Els infants que realitzin l' extraescolar hauran de portar una bata per evitar embrutar-se.
Professora: Esther Villa.
CADA TARDA OFERIM L' ACOLLIDA DE 16.30 A 17.30. Un espai on els més menuts podran berenar i
jugar, i els més grans berenar, fer deures i jugar.

QUADRANT EXTARESCOLARS 2019-2020
Horari

Dilluns

IOGA
Professor/a:Debora
Gil
Gestionat per: Zona
de Joc

Dimarts

RÍTMICA
(P5 a 2on)
Professor/a:Laura
Pérez
Gestionat per: Zona
de Joc

12.3013.30
ROBÓTICA
(3er a 6è)
12'30 -14'00
Professor/a:Tecnolab
Gestionat per: Zona
de Joc

13.3014.30

ROBÓTICA
(1er i 2on)
14'00 a 15'00
Professor/a:Tecnolab
Gestionat per: Zona
de Joc

COSTURA
(3er a 6è)
Professor/a: Kàtia
Plana
Gestionat per: Zona
de Joc

COSTURA
(P5 a 2on)
Professor/a: Kàtia
Plana
Gestionat per: Zona
de Joc

Dimecres
DANSA CREATIVA
Professor/a:Eva
Hernández
Gestionat per:
Zona de Joc
ART I PINTURA
(3er a 6è)
Professor/a:Esther
Villa
Gestionat per:
Zona de Joc

Dijous

RÍTMICA
(P5 a 2on)
Professor/a:Laura
Pérez
Gestionat per:
Zona de Joc

ANGLÈS
(3ER-4RT)
(5È-6È)
Professor/a:
Gestionat per:
Zona de Joc

EXPERIMENTA
(3er a 6è)
Professor/a:Tecnolab
Gestionat per: Zona de
Joc
IOGA
Professor/a:Debora Gil
Gestionat per: Zona de
Joc
ANGLÈS
(3ER-4RT)
(5È-6È)
Professor/a:
Gestionat per: Zona de
Joc

ANGLÈS
(P4-P5)
(1ER-2ON)
Professor/a:
Gestionat per:
Zona de Joc
ART I PINTURA
(P4 a 2on)
Professor/a:Esther
Villa
Gestionat per:
Zona de Joc

EXPERIMENTA
(P4 a 2on)
Professor/a:Tecnolab
Gestionat per: Zona de
Joc
ANGLÈS
(P4-P5)
(1ER-2ON)
Professor/a:
Gestionat per: Zona de
Joc
RÍTMICA
(3er a 6è)
Professor/a:Laura Pérez
Gestionat per: Zona de
Joc

16.3017.45

16.3017.30

Divendres

ACOLLIDA
TARDA
Professor/a:Andrea
Gestionat per: Zona
de Joc

ACOLLIDA
TARDA
Professor/a:Andrea
Gestionat per: Zona
de Joc

ACOLLIDA
TARDA
Professor/a:Andrea
Gestionat per:
Zona de Joc

ACOLLIDA
TARDA
Professor/a:Andre
a
Gestionat per:
Zona de Joc

ACOLLIDA
TARDA
Professor/a:Andrea
Gestionat per: Zona de
Joc

AMPA ESCOLA AGNÈS DE SITGES
Activitats Extraescolars 2019-2020

ORGANITZADORS:

GESTIÓ I MONITORATGE:

Ampa Escola Agnès

Zona de Joc SCCL

C/ Josep Irla s/n

Carretera de les Costes,40

08870 Sitges

08870 Sitges

Tlf: 673-81-18-11

Tlf:617.98.10.53

mail.ampa@gmail.com

zonadejoc@hotmail.com

Nom:

Cognom 1:

NIF:

CatSalut:

Domicili:

Escala:

Població:

Província:

Telèfons de Contacte:

Casa:

Feina:

Pare:

Mare:

Curs 2019-2020:

E-MAIL:

Escola:
ACTIVITATS

CURSOS

Cognom 2:
Data Naixement:
Pis:

HORARI

IOGA

Tots els cursos
(màxim 25 )

IOGA

Tots els cursos
(màxim 15)

Divendres 12.30 a 13.30

EXPERIMENTA

De 3er a 6è
(Màxim 12)

Divendres de 12,30 a 13.30

EXPERIMENTA

De P4 a 2on
(Màxim 12)

Divendres 13.30 a 14.30

RÍTMICA

De 3er a 6è

Divendres de 16,30 a 18,30

RÍTMICA

De P5 a 2on

Dimarts i dijous de 12,30 a 13,30

De 3er a 6è
(màxim 10)
De P4 A 2on
(màxim 10)

Dimecres i divendres
12.30 a 13.30
Dimecres i divendres
13.30 a 14.30

COSTURA UPCYCLING

De 3er a 6È

Dimarts de 12,30 a 13,20

COSTURA UPCYCLING

De P5 a 2on

Dimarts de 13,30 a 14,30
Dimecres 12.30 a 13.30

ROBÓTICA

De P3 a 6è
(màxim 12 )
De 2on a 6è
(màxim 14)
De P3 a 1er
(màxim 14)
De 3er a 6é
(Màxim 12)

ROBÓTICA

De 1er a 2on
(Màxim 12)

Dilluns 14.00 a 15.00

ACOLLIDA TARDA

P3 a 6è

De dilluns a divendres
de 16,30 a 17,30

ANGLÈS
ANGLÈS

DANSA CREATIVA
ART I PINTURA
ART I PINTURA

Dilluns de 12,30 a 13.30

Dijous 12.30 a 13.45
Dijous 13.45 a 15.00
Dilluns 12.30 a 14.00

PREU AMPA
25.00€
25.00€

39.00€
39.00€
40,00 €
+20,00€
matrícula)
40,00 €
+20,00€
matrícula)
53.00€
53.00€
35,00 €
35,00 €
25.00€
40,00 €
40,00 €
45,00 €
45,00 €
1/2 h:20€
1h: 40€

PREU NO AMPA
35.00€
35.00€
44.00€
44,00 €
50,00 €
(+20,00€ matrícula)
50,00 €
(+20,00€ matrícula)
63.00€
63.00€
45,00 €
45,00 €
35.00€
50,00 €
50,00 €
55,00 €
55,00 €
1/2 h:20€
1h: 40€

NORMATIVA:
1. Els cobraments es realitzaran mensualment via rebut domiciliat entre el dia 1 i 5 de cada mes.
2. En cap cas es podrà inscriure cap alumne si hi ha un deute pendent d' extraescolars del curs anterior.
3. De no fer efectiu un rebut retornat, l' alumne serà donat de baixa.
4. Per donar-se de baixa s' haurà de comunicar a Zona de joc i/o Ampa abans del dia 25 del mes anterior a la
baixa, via mail o per telèfon.
5. TOTES LES ACTIVITATS NECESSITEN UN MÍNIM DE 6 ALUMNES PER REALITZAR-SE.
6. Les activitats son mensuals , però demanem pel bon funcionament de l’extraescolar que el compromís sigui
trimestral.
Dades domiciliació bancària_____________________________________________________________________________________________
Autoritzo a Zona de Joc, SCCL a domiciliar els rebuts que presentin al meu nom, en el compte corrent facilitat. Recàrrec per devolució bancària:
4€
Titular:
Domicili:

Escala:

Població:

Província:

Nom del banc o caixa:

Adreça:

IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

Data/ Signatura:
Conformitat i autoritzacions:____________________________________________________________________
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats extraescolars programades. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d' extrema urgència, sota la direcció facultativa. El que signa també autoritza al nen/a
inscrit/a a participar en totes les sortides i desplaçaments fora de les instal·lacions previstos en la programació d' activitats.

Signatura:

Zona de Joc disposa d' una pàgina web on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta web s' hi poden publicar imatges en les quals
apareguin, individualment o en grup, persones realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins l'
article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5.1982, del 5 de Maig sobre el Dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia
imatge, Zona de Joc SCCL demana el consentiment per a poder publicar fotografies dels infants per a la difusió e les activitats.
ACCEPTO I AUTORITZO

NO ACCEPTO

Signatura:
*LES DADES PERSONALS SERAN UTILITZADES EXCLUSIVAMENT PER L' ÚS DE LA REALITZADCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,
COBRAMENTS BANCARIS, NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS DE PART DE ZONA DE JOC, SCCL CAP A LES FAMÍLIES.

PER ENTREGAR A : ELS MESTRES O LA BÚSTIA DE L' AMPA.

