Programa d’activitats
extraescolars i de conciliació
Curs 2022-2023

JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA
Des de fa anys, l’AFA del CEIP Pare Català organitza i porta a terme una sèrie
d’activitats extraescolars i de conciliació laboral i familiar, tant durant el
curs escolar com en els períodes vacacionals.
Els darrers anys, agreujada per la pandèmia, ens hem trobat en una situació en
que estes activitats que, no oblidem que tenen al darrera una organització de
dates, espais i temps complexa, no hem pogut organitzar-les i oferir-les a les
famílies de la nostra comunitat educativa en temps i forma correctes per a
completar les inscripcions, etc.
Per este motiu, des de l’AFA i la seua comissió d’Extraescolars, ens hem
plantejat per al nou curs 2022-2023, poder superar este problema i presentar
des d’abans del inici del curs, un programa ben acurat d’activitats, a la
disposició de les families i que puga ser aprovat de bestreta per el Consell
Escolar.

FITXES
EXTRAESCOLARS

matinera
Horaris
De dilluns a divendres de
7:30 a 9:00

Espais a utilitzar
Pati i biblioteca

Preu per a les famílies
En funció de l’horari contractat i
el nº de germans/es, entre 33€ i 77
€

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos
d’Infantil i Primària

Inscripcions

forcuin@forcuin.com / 963459267

multitallers vesprades juny i setembre
Horaris
De dilluns a divendres dels mesos
de juny i setembre de 15:30 a 17:00

Espais a utilitzar
Patis, biblioteca, corralets, hall
infantil.

Preu per a les famílies
58€ a 68€ depenent de l’horari
Descompte per a germans/es: 5€

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos
d’Infantil i Primària

música
Horaris
2n infantil: dilluns 14:10-15:10
3r. infantil: dimarts i dijous 13:30-14:10.
1r. primaria: dimarts i dijous 14:10-15:05

Espais a utilitzar
Centre propi del CIM, acompanyant a
l’alumnat previ consentiment, i
Aules d’infantil
.
Preu per a les famílies
-Matricula 35 €
-Cursos 24€ - 34€
Dirigit a
Alumnat de 1er de Primària i Infantil 4
i 5 anys

Inscripcions

escola@cimbenimaclet.com

EDUCACIÓ EMOCIONAL
Horaris
Dijous de 13:30 a 14:30 (Infantil)

Espais a utilitzar
Patis i Hall d’infantil

Preu per a les famílies
25€

Dirigit a
Alumnat d’Infantil de 4 i 5 anys

Inscripcions

lolobenavent@gmail.com

taller de teatre
Horaris
Dilluns a dijous a migdia
Divendres de 15:30 a 17:00

Espais a utilitzar
Aules de psicomotricitat (Infantil
i Primària)

Preu per a les famílies
20€ migdia
25€ divendres vesprada

Dirigit a
Tot l’alumnat d’Infantil i Primària

Inscripcions

tallerteatreparecatala@gmail.com

laboratori de hip-hop
Horaris
Dilluns, dimarts i dimecres 17:00 a
18:15 h
Divendres de 16:30 a 17:45 h

Espais a utilitzar
Espai extern a l’escola

Preu per a les famílies
25€ / mes

Dirigit a
Tot l’alumnat de Primària

Inscripcions

juanalopezdelcastillo@gmail.com

guitarra/ukelele
Horaris
Dilluns, dimecres i divendres a
migdia (menjador)
Divendres de 15:30 a 16:15 h

Espais a utilitzar
Aules de primària
Preu per a les famílies
Classes particulars:
30€/mes 1 alumne/a 45 min
50€/mes 2 alumnes 45 min

Dirigit a
Tot l’alumnat de Primària

Inscripcions

juanalopezdelcastillo@gmail.com

Anglés
Horaris
Dilluns a divendres a migdia
(horari de menjador)

Espais a utilitzar
Instal·lacions pròpies de l’Acadèmia
Campbell

Preu per a les famílies
35€ a 46,75€ + 20-25€ matrícula

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos de
Primària

Inscripcions

info@campbellcollege.com

bÀSQUET
Horaris
Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:45
h)

Espais a utilitzar
Pistes bàsquet del pati

Preu per a les famílies
22€ a 34€/mes segons modalitats +
10€ matricula

Dirigit a
Tot l’alumnat d’Infantil i Primària

Inscripcions

www.lenaesport.com

ceràmica
Horaris
Dilluns a divendres a migdia
(horari menjador) i divendres
vesprada

Espais a utilitzar
Aules d’infantil i primària

Preu per a les famílies
20€ a 30€/mes + 20€ materials
Descompte de 5€ per germans/es

Dirigit a
Alumnat de tota Primària i de 3er
d’Infantil (5 anys)

Inscripcions

monicamb@hotmail.es

patinatge
Horaris
Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00
i divendres de 15:30 a 17:00 h

Espais a utilitzar
Patis de l’escola i porxos en cas
de pluja

Preu per a les famílies
20€ a 29€/mes

Dirigit a
Alumnat de tota Primària

Inscripcions

https://gestion.arco-iris.es/regis
tro/cciect

futbol
Horaris
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 i
divendres de 15:30 a 17:00 h

Espais a utilitzar
Patis de l’escola i porxos en cas
de pluja

Preu per a les famílies
20€ a 29€/mes

Dirigit a
Alumnat de tota Primària i alumnat
de 3er d’Infantil (5 anys)

Inscripcions

https://gestion.arco-iris.es/regi
stro/cciect

JUGANT AMB LA MÚSICA
Utilitzem la veu, el cos, la dansa i xicoteta
percussió per desenvolupar l’oïda, la
creativitat i la connexió entre cos i ment.

Horaris
Dimecres de 13:30 a 14:15 i 14:30 a
15:15

Espais a utilitzar
Aules de psicomotricitat i aules
d’infantil

Preu per a les famílies
-Matrícula 25 €
-Cursos 37€

Dirigit a
Alumnat d’Infantil 3 anys.

Inscripcions

landanaescolademusica@gmail.com

HANDBOL
Horaris
Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30
Divendres de 16:00 a 17:00

Espais a utilitzar
Patis de l’escola i porxos en cas
de pluja

Preu per a les famílies
255€ annual + equipament (hi ha
ajudes econòmiques)

Dirigit a
Alumnat de tota Primària.

Inscripcions

cerdadominguezjoseluis@gmail.com

GRAELLA ACTIVITATS INFANTIL
Dilluns
MIGDIA

Música 4 anys (14:10 a 15:10)

Dimarts
Música 5 anys (13:30 a 14:10)

Dimecres
Jugant amb la Música 3 anys
(13:30 a 14:15 i 14:30 a 15:15)

Dijous

Divendres

Educació Emocional 4 i 5 anys
(13:30-14:30 *aprox)
Música 5 anys (13:30 a 14:10)

VESPRADA

Bàsquet-Predeporte Infantil
(17:00 a 18:15 h)

Bàsquet-Predeporte Infantil
(17:00 a 18:15 h)

Teatre 3, 4 i 5 anys
(15:30 a 17:00)
Ceràmica Infantil (15:30 a
17:00)
Pre-futbol 5 anys (15:30 a
17:00)

GRAELLA ACTIVITATS PRIMÀRIA
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

MIGDIA

Guitarra-Ukelele

Música 1er (14:10 a 15:05)

Guitarra-Ukelele

Música 1er (14:10 a 15:05)

*Música es fa fora
de l’escola (al
CIM)

Teatre 1er Prim

Teatre 2on i 5é Prim

Teatre 3er i 6é Prim

Teatre 4t Prim

Ceràmica Primària

Ceràmica Primària

Ceràmica Primària

Ceràmica Primària

Ceràmica Primària

Anglés 5é i 6é (13:00 a 13:55)

Anglés 4rt i 5é (13:00 a 13:55)

Anglés 5é i 6é (13:00 a 13:55)

Anglés 4rt i 5é (13:00 a 13:55)

Anglés 2on i 3er (14:45)

VESPRADA

Guitarra-Ukelele

Ceràmica Primària (15:30 a
17:00)
Laboratori de Hip-hop
(17-18:15) Espai extern

Laboratori de Hip-hop
(17-18:15) Espai extern

Laboratori de Hip-hop
(17-18:15) Espai extern

Futbol 3er a 6é Primària
(17:00 a 18:00 h)

Laboratori de Hip-hop
(16:30-17:45) Espai extern

Bàsquet Primària
(17:00 a 18:45 h)

Futbol 3er a 6é Primària (17:00 a
18:00 h)

Bàsquet Primària
(17:00 a 18:45 h)

Handbol Primària (17:30 a
18:30)

Handbol Primària (16:00 a
17:00)

Patinatge (17:00 a 18:00 h)

Handbol Primària (17:30 a 18:30)

Patinatge (17:00 a 18:00 h)

Patinatge (15:30 a 17:00)

Futbol 1er i 2on Primària
(15:30 a 17:00 h)

FITXES activitats
conciliació
períodes
vacacionals

ESCOLA DE NADAL
Dates i Horaris
26 desembre a 5 de gener
Dilluns a divendres de 9 a 14:00

Espais a utilitzar
Patis i biblioteca
Sala per a material

Preu per a les famílies
75€ - 125€ aprox

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos
d’Infantil i Primària

ESCOLA DE FALLES/PASQUA
Dates i Horaris
NO DETERMINAT

Espais a utilitzar
Patis i Biblioteca
Sala per a material

Preu per a les famílies
40€ aprox.

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos
d’Infantil i Primària

ESCOLA D’ESTIU
Dates i Horaris
26 de juny al 31 de juliol
De dilluns a divendres de 9 a 14:00

Espais a utilitzar
Patis i Biblioteca
Sala per a material

Preu per a les famílies
200€ - 250€ aprox.

Dirigit a
Alumnat de tots els cursos
d’Infantil i Primària

QÜESTIONS
ORGANITZATIVES

ESPAIS A UTILITZAR
Les aules per:
Infantil:
el taller
el hall
l'aula de psicomotricitat
Primària:
l'aula d'Informàtica
la de psicomotricitat
l'aula de religió
les aules que es troben al primer i segon pis front als banys

REQUISITS A COMPLIR PER LES EMPRESES O PERSONES QUE OFEREIXEN LES ACTIVITATS
Per part de l’AFA, com a organitzadora d’estes activitats, es demana a totes les empreses o persones
que les duen a terme, el compliment dels següents requisits:
-

-

-

Comptar amb una assegurança de responsabilitat civil i danys.
Document que acredite la identitat de l’entitat o persona que ofereix l’activitat (estatuts, dni,
etc).
Nom i fotocòpia del DNI de la persona que l’entitat designe com a responsable de les instal·lacions,
en cas de necessitar claus esta persona serà la dipositària de les mateixes i l’encarregada de
l’obertura i tancament així com del control d’entrades i eixides.
Comptar amb els certificats negatius de delictes sexuals per a totes les persones que estan en
contacte amb l’alumnat.
Declaració dels responsables de l’entitat, en la qual es faça constar que esta es farà càrrec de
qualsevol despesa derivada de l’utilització de les instal·lacions i dels danys que es pogueren
derivar per a persones o bens. Estes despeses inclouen en tot cas, les corresponents als pagaments
del funcionament i personal necessari per a la vigilància i tutela del centre i neteja al
finalitzar les activitats.
En el cas d’activitats realitzades fora de l’escola en horari de migdia, llistat de l’alumnat
participant per curs i amb les corresponents autoritzacions de les famílies.

CRITERIS DE QUALITAT PER A SELECCIONAR LES ACTIVITATS
1. Arrelament al barri i vinculació comunitària.
2. Promoció de l’ús del valencià.
3. Coeducació i respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, garantint:
1.
Ocupació dels espais igualitària.
2.
Llenguatge inclusiu.
3.
Activitats que promoguen la igualtat i la inclusió, i que es desenvolupen al marge dels
estereotips de gènere.
4. Preveure que les activitats puguen acollir alumnat que tinga alguna dificultat funcional i
requerisca d’un suport especial.
5. Oferir un ventall d’activitats diferents que permeten l’exploració de nous interessos i noves
motivacions complementàries a les curriculars.
6. Facilitar la conciliació familiar (cobrir les necessitats de desplaçament facilitant
monitoratge de recollida a l’escola, flexibilitzar horaris, formes de pagament, facilitar
tràmits administratius...)
7. Comptar amb personal especialitzat i qualificat en l’activitat, competent en valencià i amb
formació en coeducació.
8. Disposar de mecanismes de supervisió de les activitats.

