
L'acollida de tardes és un servei de guarda d'infants
en el que les monitores proposaran jocs, contes,
música, tallers diversos o joc lliure. Està pensat per
millorar la conciliació laboral i familiar en aquells
casos en el que les activitats extraescolars no
encaixen en les preferències de l'infant.
 
Com es contracta l'Acollida de Tardes?
Igual que la resta d'extraescolars es contracta i es
paga abans de l'inici de cada trimestre. Cal concretar
quin o quins dies de la setmana es contracta.
 
No s'acceptarà cap infant que no estigui inscrit, per
una qüestió de ratios/monitors. Tampoc es podrà
contractar de forma esporàdica. 

ACOLLIDA DE TARDES
PROVA PILOT

ART TERÀPIA: Impartit per una
psicòloga infantil especialista en
Art Teràpia. Els infants treballen
les emocions a través de tallers
de pintura, escultura i materials
reciclats.

DANSA CREATIVA:
Activitat impartida per una
ballarina especialista en
ensenyament de dansa
creativa per a primera
infància.

INICIACIÓ A L’ESPORT: Activitat multiesport on els infants
podran entrar en contacte amb diversos esports (bàsquet, futbol,
vòlei, hoquei, ioga, atletisme).

PISCINA: Curset de natació en conveni amb el Club Natació
Atlètic Barceloneta. Diferents grups per nivells. Cal acompanyar
els infants al club per vestir-los i desvestir-los. 
L’horari és de 17h a 17:50h i cal entrar per la porta lateral
ubicada al Passeig Joan de Borbó. L’entrada permet l’ús de les
instal·lacions del club exclusivament als infants, no als
acompanyants.

ANGLÈS: Impartit per una mestra d’infantil americana i mare de
l’escola. Metodologia oral, iniciació a la llengua anglesa a través
del joc, la música i els contes.
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La Sara és la coordinadora de les activitats i vetlla pel seu bon funcionament. Podeu trobar-la a
consergeria de 16:30h a 17:30h i serà qui us entregarà els vostres fills i filles a la sortida. Si teniu
algun dubte o problema li podeu explicar i intentarà donar-vos la solució més adequada o
derivar-vos al monitor/a o a l'AMPA. 
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TAEKWONDO: Curs impartit per un monitor especialitzat en art
marcial Taekwondo. La classe està formada per alumnes de P5,
1r i 2n de les escoles Galí i Mediterrània.

FUTBOL: Equips mixtes formats per alumnes de P5, 1r i 2n. Es
juga a les Pistes de Futbol Sala de La Maquinista, acompanyats
pels monitors.

ANGLÈS
ART TERÀPIA
PISCINA CNAB
INICIACIÓ ESPORT
DANSA CREATIVA

45€/trim
45€/trim
45€/trim
45€/trim
60€/trim

FUTBOL 45€/trim
TAEKWONDO 45€/trim

P5

ACOLLIDA 
1 TARDA/SET.

ACOLLIDA 
2 TARDES/SET.

ACOLLIDA 
3 TARDES/SET.

ACOLLIDA 
4 TARDES/SET.

ACOLLIDA 
5 TARDES/SET.

4 5 € /trim 9 0 € /trim 1 3 5 € /trim 1 8 0 € /trim 2 0 0 € /trim


