NORMATIVA I FUNCIONAMENT EXTRAESCOLARS
CURS 2014- 2015
AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE



ACTIVITATS OFERTADES i CALENDARI

ACTIVITATS

DIES

CURSOS

HORARI

INICIACIÓ ESPORTIVA

Dilluns i
dimecres

P3 a P5

1 6:00 a 1 7:1 5

ESCACS

Divendres

1er-3er

1 6:00 a 1 7:00h

DANSA CLASSICA

Dimarts

P4 a 1er

1 6:00 a 1 7:00h

DANSA CLASSICA

Dijous

2nd-6è

1 6:00 a 1 7:00h

ANGLÈS (Espai)

Dimarts

P4-P5

1 6:00 a 1 7:00h

ANGLÈS (Kids and us)

Dimecres

P4-P5 Emma

1 6:00 a 1 7:00h

ANGLÈS (Kids and us)

Dimarts

1r Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

ANGLÈS (Kids and us)

Dimarts

2nd Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

ANGLÈS (Kids and us)

Dimecres

1r Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

ANGLÈS

Dimarts-Dijous

3er

1 6:00 a 1 7:00

ANGLÈS

Dimarts-Dijous

4rt

1 6:00 a 1 7:1 5h

INICIACIÓ AL PATINATGE

Dilluns i
dimecres

1r a 3r

1 6:00 a 1 7:1 5

HOQUEI PATINS

Dilluns i
dimecres

4rt a 6è

1 6:00 a 1 7:1 5

CANT CORAL

Dijous

P4 a 2on

1 6:00 a 1 7:00h

CANT CORAL

Dijous

3er a 6è

1 6:00 a 1 7:00h

FUTBOL

Dimarts i Dijous

1er-6è

1 6:00 a 1 7:1 5

Totes les activitats començaran la setmana del 29 octubre.
Les activitats es faran tots els dies de la setmana fixats des del seu inici fins a final de
maig, a menys que s’acordi alguna cosa diferent. El calendari serà el de l’escola (veure
annex), i aquest determinarà si es fa l’activitat o no. És important que empreses i
monitors coneguin el calendari i el tinguin present, especialment de cara a ls dies festius
de lliure elecció


HORARI: Les activitats estan pensades per fer-les en acabar les classes, de 16:00 a
17:00 unes activitats i 17:15 altres.

Equip federat de Hoquei: Hi ha un grup de uns 9 nens inicialment, que dins l’activitat de
hoquei, formen un equip. Aquests nens fan l’activitat el dimecres a l’escola, i el dilluns
a la pista Francesc Calvo de Rubí ( a Passeig de les Torres s/n, a prop de l’estació). Els
monitors seran els encarregats de recollir els nens a l’escola a les 16:00 i portar-los
caminant fins a la pista, on els recolliran els pares a les 19:00. A part, hi haurà un
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entrenament voluntari els divendres a la tarda, organitzat pel club, on els nens hi poden
assistir, però seran els pares els encarregats de portar-los i recollir- los.
De cara a poder començar puntualment, s’intentarà que la resta de famílies que no fan
extraescolars surtin el més aviat possible de l’escola.
També, pel bon funcionament de l’escola, és important que les activitats acabin
puntualment. Si algun pare/mare recull tard als nens, el monitor li demanarà que no ho
repeteixi, en cas de reincidència, s’avisarà a l’Ampa i de forma conjunta es decidiran les
possibles mesures a prendre, i que poden incloure l’expulsió del nen de l’activitat.
Es demana als pares que si un dia un nen no ha d’assistir, si us plau que ho comuniquin
a l’empresa Diverjoc, Espai, Kids and Us, Escola de Dansa Arabesc, Associació
d’Escacs Rubinenca o a HCR Cent Patins el dia abans, a ser possible, o el mateix dia pel
matí. Això facilita el bon funcionament de les activitats
Els monitors en finalitzar l’activitat acompanyaran els nens/es a la porta de sortida
i esperaran l’arribada dels pares/mares.



EMPRESES I PERSONES DE CONTACTE:

Les empreses responsables de cada activitat, i del correcte ús de les instal·lacions de
l’escola a l’horari establert, són les del quadre anterior.
Les persones de contacte de cada empresa són:

Dive rjoc:
Coordinadora: Gemma Reñé (gemma@diverjoc.net)
(myriam@diverjoc.net) , , Tlf 93.435.89.36/ 699.416.129

y

Myriam

Fernéndez

Activitats i monitors:
-

Iniciació Esportiva: Aleix Barreda telf 618909450
Futbol : Arnau Rion Telf: 662430185

Escoles HCR Cent Patins
Coordinadors:
- Marcos Fajardo marcos.fajardo@centpatins.com Telf: 663 597 959
- Albert Margarit, albert.centpatins@gmail.com , Tlf: 619 333 949
Activitats: Iniciació al patinatge i Hoquei
Monitors:
Xavi (entrenador equip federat) Telf 649713278
2

- Eva Marques 697235916
- Edu Requena 622688751
Espai School
Coordinador
Monitors:
- Grup
- Grup
- Grup

i Directora: Tone, espaidiomes@gmail.com Tlf. 935 872 929 / 699211127
P4 a P5 (dimarts): Laura López Lamiel
3er (dimarts i dijous): Laura Pérez
4ar(dimarts i dijous): Itziar Andújar

Kids and us
Coordinador
Monitors:
- Grup
- Grup
- Grup
- Grup

i Directora: Marisa, rubi@kidsandus.cat Tlf. 635 48 71 77
P4 a P5 (dimecres): Ainhoa Ventura Sánchez
1er Oliver (dimarts): Silvia Martínez Varón
2nd Oliver (dimecres): Ainhoa Ventura Sánchez
1r Oliver (dimarts): Silvia Martínez Varón

Escola de dansa Arabesc
Coordinador: Carme Fernández Sancho, info@arabescestudi.com Tlf. 699 755 617 i el
935 892 517
Monitors:
- Carme Fernández 699 755 617
Escacs --- Associació d’Escacs Rubinenca
Coordinador: Antoni Muñoz Esteve, a.munyozesteve@gmail.com Telf: 607 216 777
Monitors:
-

Antoni Muñoz Telf: 607 216 777
Adrián Campos. Telf: 657 194 438

SI EL MONITOR/A FALLA O ARRIBA TARD QUE AVISIN AL SEU
COORDINADOR/A o responsable de l’empresa organitzadora qui s’ha
d’encarregar de trobar ràpidament un substitut que cobreixi la baixa.
En cas de no tenir temps de buscar un substitut, el responsable/coordinador de
l’empresa avisarà als responsables de les activitats de l’Ampa, i a un monitor d’alguna
activitat que es faci aquell mateix dia, encara que sigui d’una altre empresa per a que es
faci càrrec temporalment dels nens.
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Altres persones de contacte importants:
AMPA Torre de la Llebre
Comissió Extraescolars: extraescolars.torrellebre@gmail.com
- Rosa Caro: 696 596 537 - mirca7@movistar.es
- Carles Leg: 607 200 270 - carles.leg@gmail.com
President: Ismael ismael.blanco.fillola@googlemail.com
Escola Torre de la Llebre:
Coordinador a l’escola de les activitats: Jordi Rovira, jrovir35@xtec.cat , 626 403 244
Direcció: Montse Julià, mjulia7@xtec.cat 646 433 919
Consergeria: Manel Escobar
Telèfon escola: 93 699 27 66

Altres
-

dades d’interès:
Taxis Rubí: 935 86 08 88 / 935 884 444
CAP Mútua Rubí . C. de Prat de la Riba, 20-22 (Rubí) Telf: 93 586 67 00
CAP Anton de Borja. Edison, s/n (cantonada Marconi) (Rubí) . 93 588 45 55

 INICI DE LES ACTIVITATS:
Els nens de 1r a 6è hauran d’anar a la zona designada per a cada activitat, mentre que
els monitors o coordinador recolliran els de P3 a P5 a les aules. En cas de piscina, els
grans aniran al punt de trobada, que està al costat de la porta de la classe de P3, i els
monitors recolliran els petits (P3 a P5) de les aules. Es prega als proferssors que el dia
de piscina permetin als nens sortir puntualment per no endarrerir tota l’activitat.
Els nens que facin activitat i que siguin de P3 a P5 els recollirà el monitor i/o el
coordinador de la seva classe. No hauran d’anar mai sols al lloc de trobada o a on es faci
l’activitat..
Els nens/es que fan activitat extraescolar i que siguin de 1er a 6è baixaran amb la fila
normal de classe:
Iniciació al patinatge: s’esperaran a la pista petita.
Hoquei patins: s’esperaran a la pista gran
En cas de pluja els nens/es de hoquei patins i iniciació a patinatge, aniran al gimnàs o a
l’aula de P5. La primera opció es compartir la meitat del gimnàs amb iniciació esportiva
però si no és possible, anar a P5. Altres activitats a l’aire lliure, com el fútbol, faran el
mateix, si el gimnàs està lliure li demanaran les claus a consergeria, en cas contrari,
ocuparan una aula que se’ls indicarà en aquell moment.
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 UBICACIÓ i INSTAL·LACIONS
Totes les activitats es faran a les instal·lacions de l’escola
Els espais destinats per a cada activitat són els següents:

ACTIVITATS

DIES

CURSOS

HORARI

EMPRESA

UB ICACIÓ

Gimnàs

INICIACIÓ ESPORTIVA

Dilluns i dimecres

P3 a P5

1 6:00 a 1 7:1 5

ESCACS

Divendres

1er-3er

1 6:00 a 1 7:00h

DANSA CLASSICA

Dimarts

P4 a 1er

1 6:00 a 1 7:00h

DIVERJOC
A.d’ESCACS
RUBINENCA
ARABESC

DANSA CLASSICA

Dijous

2nd-6è

1 6:00 a 1 7:00h

ARABESC

Gimnàs

ANGLÈS (Espai)

Dimarts

P4-P5

1 6:00 a 1 7:00h

ESPAI

Aula P4

ANGLÈS (Kids and us)

Dimecres

P4-P5 Emma

1 6:00 a 1 7:00h

KIDS AND US

Aula P4

ANGLÈS (Kids and us)

Dimarts

1r Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

KIDS AND US

Aula P4

ANGLÈS (Kids and us)

Dimarts

2nd Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

KIDS AND US

Aula P5

ANGLÈS (Kids and us)

Dimecres

1r Oliver

1 6:00 a 1 7:30h

KIDS AND US

Aula P5

ANGLÈS

Dimarts-Dijous

3er

1 6:00 a 1 7:00

ESPAI

ANGLÈS

Dimarts-Dijous

4rt

1 6:00 a 1 7:1 5h

ESPAI

Aula de 4rt

INICIACIÓ AL PATINATGE

Dilluns i dimecres

1r a 3r

1 6:00 a 1 7:1 5

CENTPATINS

Pati

HOQUEI PATINS

Dilluns i dimecres

4rt a 6è

1 6:00 a 1 7:1 5

Pati

CANT CORAL

Dijous

P4 a 2on

1 6:00 a 1 7:00h

Futbol

Dimarts-Dijous

1er a 6è

1 6:00 a 1 7:00h

CENTPATINS
ESCOLA DE
MÚSICA
ESCOLA DE
MÚSICA



Aula de 1er
Gimnàs

Aula de 3er

Aula de
Música
Camp de
Futbol

MATERIAL ESPORTIU I MATERIAL ESCOLA (CLASSES):

El material de hoquei es guardarà en un baül del gimnàs i en dues capses de cartró.
El material d’iniciació esportiva es guardarà en un baül del gimnàs.
Es demana als nens/es i als monitors/es que respectin les instal·lacions i el material tant
del gimnàs com de les classes i que ho deixin tot sempre tal i com ho han trobat. En cas
de dubte o de necessitar qualsevol cosa, es demanarà directament a Jordi Rovira, el
responsable del material de l’escola.
Al gimnàs hi ha cartells amb les normes que s’han de seguir.
Només es pot utilitzar el material acordat. Si es necessita nou material posar-se en
contacte amb els mestres d’educació física de l’escola.


NORMATIVA EXTRAESCOLAR ESPORTIVA
Es seguirà la normativa d’educació física que adjuntem en un full adjunt i que
trobareu penjada a les parets dels gimnàs.
Per qualsevol dubte, posar-se en contacte amb els mestres d’educació física de
l’escola.
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NORMATIVA EXTRAESCOLAR
Es seguiran les normes de funcionament de l’escola.



AVALUACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES
S’ha de realitzar una avaluació motriu i actitudinal de cada alumne/a i fer-la arribar
als mestres d’educació física al finalitzar cada un dels tres trimestres
Si heu de cridar l’atenció a algun nen/a ho anoteu en l’avaluació. Si és quelcom molt
important, posar-se en contacte amb els mestres d’educació física.



PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS

Punts previs importants:
- Cada monitor portarà una llista actualitzada dels nens/cursos i telèfons dels nens
que facin l’activitat, per si tingués que contactar urgentment amb algun pare.
- Sempre hi haurà almenys dues persones relacionades amb les extraescolars a
l’escola per si hi hagués alguna necessitat o urgència. Els monitors col·laboraran
entre ells en cas de necessitat, i si algun s’hagués de fer càrrec temporalment
dels nens d’un altre grup, els ajuntarà a l’aula o espai que fa servir, i els
“entretindrà” fins a que torni l’altre monitor, o els recullin els pares.
- L’Ampa i els monitors/empreses es responsabilitzen que sempre hi hagi dues
persones. Si algun dia no hi ha dues activitats/o dos monitors, l’Ampa
s’encarregarà de buscar un pare/mare o una persona de guàrdia.
- En cas de necessitat, es recomana anar al CAP Cap Borja si es tracta de cosir o
de curar, o en el cas de traumes que s'hagi de fer una radiografia al Cap Mutua.

Protocol:
1. El monitor contactarà telefònicament amb la família.
2. En cas de no localitzar- la, valorarà la urgència de l’accident. Si és greu el
monitor acompanyarà l’alumne al centre d’assistència i la resta d’alumnes
romandran a l’escola amb el coordinador (si n’hi ha), amb monitors d’alguna
altra activitat o, si no hi hagués amb la persona de guàrdia designada.
3. Si no és greu, la monitora informarà a la família, a través d’una notificació
escrita.
4. S’informarà a la directora del centre en cas d’accident greu.
5. En cas de malaltia o baixa de la monitora, ella mateixa s’encarregarà d’avisar
l’empresa encarregada de gestionar les activitats, qui haurà de buscar un
substitut.


BOTIQUÍ PRIMERS AUXILIS
Hi haurà preparat un botiquí al gimnàs. A la porta del wc adults, trobareu les
indicacions bàsiques sobre primers auxilis.
 CALENDARI ESCOLAR:
El trobareu en document adjunt
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 ASSEGURANÇA ESCOLAR
Amb el pla català d’esport es realitzarà una assegurança gratuïta de cada nen/a. Caldrà
demanar a tots els nens que portin fotocòpia de la targeta sanitària.
A part, l’Ampa té l’assegurança de la FAMPAR que cobreix els nens que realitzin
activitats organitzades per l’Ampa a l’escola. S’adjuntarà
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ANEXE 1 – CALENDARI ESCOLAR
CALENDARI
Inici de les classes 15 de setembre de 2014
Fi de curs

19 de juny de 2015

Vacances

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós
inclosos.
Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015, ambdós
inclosos.

Festius

Dies festius oficials: 12 d’octubre, 1 de novembre 6 i 8 de
desembre del 2014 i 1 de maig del 2015.
Dies festius de lliure disposició del Centre: 3 de novembre, 16 de
febrer i 22 de maig.
Festes locals: 30 d’abril i 29 de juny de 2015.
Horari intensiu (de 8:30 a 12:30): 23 de desembre de 2014 i del 8
al 19 de juny de 2015.
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ANEXE 2 – ASSEGURANÇA FAMPAR
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ANNEX 3 – ALTRES DADES DE L’ESCOLA
EQUIP PEDAGÒGIC
EQUIP DIRECTIU
 Direcció: Montse Julià
 Cap d’Estudis: Fina Martínez
 Secretari: Salvador Caballero

EQUIP NO DOCENT
 Conserge: Manel Escobar
EQUIP DE NETEJA
 Sílvia, Ramona i Carmen
AMPA
- Ismael Blanco – Presidenta de l’AMPA
- Comissió Extraescolars:
o Rosa Caro: 696 596 537 - mirca7@movistar.es
o Carles Leg: 607 200 270 - carles.leg@nexusenergia.com
o extraescolars.torrellebre@gmail.com
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