
INFORMACIÓ   GENERAL   D’EXTRAESCOLARS    CURS   2021-2022   
  

  
TOTA   LA   INFORMACIÓ   D'AQUESTS   DOCUMENTS   PODRÀ   PATIR   

MODIFICACIONS   i   ANUL.LACIONS   JA   QUE   QUEDA   CONDICIONADA   ALS   
POSSIBLES   CANVIS   NORMATIUS   DEGUT   A   LA   SITUACIÓ   EXCEPCIONAL   

CREADA   PER   LA   CRISI   DE   LA   COVID-19   
  
  

A   tenir   en   compte:   
  

 Les   ac�vitats   del   programa   poden   variar   d’horari,   anul·lar-se   o   obrir-se’n   de   noves   en   funció   dels   
inscrits.   

 En   cas   de   que   els   inscrits   en   una   ac�vitat   sigui   superior   al   nombre   de   places   que   s'ofereixen,   es   
prioritzarà   la   con�nuïtat   en   l'ac�vitat   i   si   fos   necessari,   es   resoldria   per   sorteig.   

 Els   nens   i   les   nenes   que   realitzin   ac�vitats   a   1a   hora   seran   recollits   a   la   seva   corresponent   hora   de   
sor�da     pel   monitor/a.     

 Som-hi   Dansa    :     Els/les   monitors/es   de   l’ac�vitat   recolliran   els   infants   a   la   seva   corresponent   hora   de   
sor�da   i   els   duran   a   les   instal·lacions   on   es   realitzarà   l’extraescolar.   Les   famílies   hauran   de   recollir-los   
al   lloc   on   es   realitza   l’ac�vitat.   (C/   Del   Compte   Borrell,   334).   

 Robó�ca   A.H.A!   STEAM   :    Els/les   monitors/es   de   l’ac�vitat   recolliran   els   infants   a   la   seva   corresponent   
hora   de   sor�da   i   els   duran   a   les   instal·lacions   on   es   realitzarà   l’extraescolar.   Les   famílies   hauran   de   
recollir-los   al   lloc   on   es   realitza   l’ac�vitat   (C/   Urgell,   268).   

 Just   for   you   kids:     Els/les   monitors/es   de   l’ac�vitat   recolliran   els   infants   a   la   seva   corresponent   hora   de   
sor�da   i   els   duran   a   les   instal·lacions   on   es   realitzarà   l’extraescolar.   Les   famílies   hauran   de   recollir-los   
al   lloc   on   es   realitza   l’ac�vitat   (c/Casanova,   173)   
  

 Ac�vitats   Espor�ves   :    A   par�r   del   13   de   Setembre,   informeu-vos   sobre   les   subvencions   per   a   la   
pràc�ca   espor�va   de   6   a   17   anys.     

  
Reunió   informa�va   :     
Es   farà   una   reunió   informa�va   en   format   on   line   de   presentació   de   les   empreses   i   les   ac�vitats   extraescolars   
el   dia    14   de   juny   a   les   18.00h.   

  
Inici   de   les   ac�vitats   extraescolars :   Divendres   1   d'Octubre.    (Excepte   Anglès   de   P3   que   comença   al   gener)   
    

Inici   del   servei   d’acollida :   primer   dia   d’escola.   
  

Important:    El   compliment   de   totes   les   normes   de   l’escola   es   man�ndrà   vigent   dins   l’horari   extraescolar.  
L’   incompliment   podrà   comportar   tant   la   suspensió   de   l´   alumne,   com   l’avaluació   del   funcionament   de   
l’ac�vitat   per   l’equip   direc�u   del   centre.     
Treballem   per   la   formació   integral   de   l’alumne,   sense   cap   diferència   per   gènere,   edat   o   condició   �sica.   
La   compe�ció   forma   part   de   la   formació   i   en   cap   cas   és   un   objec�u.   
Les   ac�vitats   programades   per   l’escola   tals   com   festes,   nadales,   etc.   tenen   prioritat   sobre   els   espais   a   les   
ac�vitats   extraescolars   així   que   és   possible   que   si   es   solapen,   aquestes   és   puguin   modificar   o   suspendre.   Les   
ac�vitats   suspeses   no   seran   recuperables   ni   reemborsables.     

  



  
Requisits   d’inscripció   :     Per   a   totes   les   inscripcions   necessitareu   dades   bancàries   i/o   targeta    bancària   per   
domiciliació   de   rebuts   i   estar   al   corrent   del   pagament   d’ac�vitats   del   curs   20-21   i   de   la   quota   AFA   2021/22.     
Aquest   any   en   la   convocatòria   de    juny ,   les   inscripcions   seran    totes   On-Line    .     
Pel   que   fa   a   les    inscripcions   del    Setembre ,   us   informarem   del   període   i   de   com   fer-les   quan   s’apropi   la   data.     

  
  

Inscripcions   ON-LINE   del   14   al    20    de   juny   ambdós   inclosos   a:   
  
● Ac�vitats   Espor�ves   AEE   :     INSCRIPCIO   ACTIVITATS    ESPORTIVES   AEE   

  
● Gimdansa     SOM-HI   DANSA   :    INSCRIPCIO   SOM-HI   DANSA   

  
● Robó�ca    A.H.A!   STEAM   :    INSCRIPCIO   ROBOTICA   

  
● Escacs   EDAMI    :    INSCRIPCIO   ESCACS   

  
● Acollida     ALCOES : Full   inscripció   a     la   web   de   l'AFA      omplir    i   enviar   a    alcoesmallorca@gmail.com   

  
● Música   CEMDACAPO   :     I NSCRIPCIO   ACTIVITATS   MUSICA   CEM   DA   CAPO   

  
● Manualitats   crea�ves,   Just   for   you   kids   :    INSCRIPCIÓ   MANUALITATS   CREATIVES     

  
● Laboratori    d’Art   i   Crea�vitat,   My   li�le   Van   Gogh:     

1er,   2on,3er:    INSCRIPCIO   LABORATORI   D'ART   1ER   2ON   I   3ER     
4rt,   5è   i   6è:    INSCRIPCIO   LABORATORI   D'ART   4RT   5R   I   6E   

  
  

● Anglès   I   francès   IDIOMES   TARRADELLAS   :     INSCRIPCIO   ANGLES   I   FRANCES   
  

● Ioga   IOGAINENS   :    INSCRIPCIO   IOGA   
  

● Educació   Emocional   MAR   MILÁN   SEDA:      Full   inscripció   a    la   web   de   l'AFA     omplir   i   enviar   a   
marmilanseda@gmail.com   

  
● Teatre,   Àr�ca   (teatre   Regina):    INSCRIPCIO   TEATRE   

  
● Ioga   adults   JUSTWELNESS    :    INSCRIPCIO   IOGA   ADULTS   

  
  
  

Dades   de   contacte:   
  

Podeu   contactar   amb   cada   una   de   les   empreses   que   ofereix   el   servei   per   telèfon   o   email.   Veure   dades   de   
contacte    a   la   graella.   

  
Podeu   contactar   també   amb   la   secretaria   de   l'AFA   a    secretaria@afamallorca.cat     i   també   presencialment   i/o  
telefònicament   de   Dll   a   Dv   de   9h   a   11h   i   Dimarts   de   15.30h    a   17.30h   (Clara   652.494.185)   .   

  
Per   a   més   informació    visiteu   la   web   de   l'AFA      on   trobareu   informació   detallada   i   criteris   pedagògics   referents   
a   cada   ac�vitat   així   com   la   norma�va   etc.     
  

  

http://www.ae-eixample.cat/
https://somhidansa.cat/mallorca/
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