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FUNCIONAMENT CURS 2021-22
El desenvolupament de les activitats extraescolars estarà subjecte als canvis que se succeeixen en relació amb les mesures que es van adoptant quant a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, segons les circumstàncies i normatives establertes a cada moment podran anul·larse les activitats, fins que les recomanacions de la Conselleria d'Educació i de Sanitat donin les instruccions per a poder dur-se a terme.
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JUST A LITTLE BIT
Aquesta activitat té l'objectiu de millorar la motivació de l'aprenentatge de
l'anglès i la capacitat comunicativa en situacions del dia a dia.

Alumnat d'educació infantil
i d'educació primària.

A través d'activitats de diferents temàtiques i relacionades amb la vida
quotidiana, els infants empraran l'anglès de manera natural i espontània,
ja sigui cuinant, dibuixant, jugant, anant de compres, fent màgia, teatre,
etc.

Tres sessions setmanal d'una hora. D'octubre a maig.
Centre educatiu

Oferim tres sessions:
1 grup d'infantil: 3,4 i 5 anys
1 grup de primària:1er, 2on, i 3er
1 grup de primària 4t, 5è i 6è

DANSA
Activitat en què els participants coneixeran una visió general d'aquesta
disciplina. Els participants s'iniciaran a la dansa clàssica prenent
consciència de la col·locació del cos, la utilització de l'espai, sentit del
ritme, la postura correcta i el desenvolupament de la imaginació.
La dansa i el moviment rítmic milloren la capacitat de socialització així
com l'autoestima, ja que l'expressió corporal cerca facilitar el procés
creatiu a l'ésser humà i de lliure expressió i comunicació a partir del
coneixement del seu cos, el maneig de l'espai, dels materials i de
l'enfortiment de l'autoconfiança.

Alumnat d'educació infantil (4 i 5 anys) i d'educació primària.
Dues sessions setmanals. Cada sessió té una durada d'una hora.
D'octubre a maig.
Centre educatiu

Activitats subvencionades íntegrament per l'IMEB. Cada participant pagarà mensualment la quantitat de 3 € i el sistema d'assegurança es concretarà
directament amb l'IMEB.
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MULTIEXTRAESCOLAR
Activitats extraescolars adaptades a les demandes i necessitats de cada
AMIPA:
●
Activitats que ajudin els infants a expressar sentiments, emocions i
sensacions.
●
Activitats que estimulin la capacitat creativa, destresa manual i
visual.
●
Activitats que desenvolupin l'expressió i comunicació.
●
Activitats que enriqueixin el creixement personal.
●
Activitats artístiques i culturals.

Alumnat d'educació infantil i primària.
Dues sessions setmanals.
D'octubre a maig.

Cada sessió té una durada d'una hora.

Centre educatiu

Llistat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ioga
Manualitats
Ball de bot
Teatre
Invents i experiments
Taller de percussió corporal
Juga i gaudeix en català
Taller de contes i rondalles
Expressió i moviment musical
Circ i màgia
Juguen amb les emocions ( per infantil)
Jocs gegants

*Cada Amipa pot triar 2 h de la mateixa activitat o 1 h de dues activitats diferents del llistat

Activitats subvencionades íntegrament per l'IMEB. Cada participant pagarà mensualment la quantitat de 3 € i el sistema d'assegurança es concretarà
directament amb l'IMEB.
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BÀSQUET A L'ESCOLA

Alumnat d'educació primària.

Aquesta activitat es presenta com un esport base, amb continguts lúdics,
jocs aplicables a la iniciativa esportiva i utilització d'elements tècnics
bàsics propis del bàsquet. Els participants aprendran els conceptes bàsics
d'aquest esport i les seves regles i tàctiques.

Tres sessions setmanals, depenent del nombre de grups. Cada sessió
té una durada d'una hora. D'octubre a maig.
Centre educatiu

ATLETISME DIVERTIT A L'ESCOLA
Amb aquesta activitat es pretén donar a conèixer l'atletisme a través de
mètodes basats en el joc amb una metodologia lúdica, de treballs
coordinats i de caràcter psicomotriu que plantegin reptes als infants per
donar a conèixer una visió general del que és l'atletisme. Permet al
participant desenvolupar l'aparell psicomotriu, la coordinació, la flexibilitat,
el ritme...

Alumnat d'educació primària.

JOCS MOTRIUS

Alumnat d'educació infantil.

Amb aquesta activitat es treballarà la motricitat a través del joc i totes les
seves possibilitats. Presentam tot un conjunt d'activitats relacionades amb
la motivació dels infants a través del joc.

Tres sessions setmanals. Cada sessió té una durada d'una hora.
D'octubre a maig.

Tres sessions setmanals. Cada sessió té una durada d'una hora.
D'octubre a maig.
Centre educatiu

Centre educatiu

BALL ESPORTIU
Aquesta activitat pretén donar a conèixer els fonaments del ball esportiu,
proporcionant habilitats motrius importants així com la millora del control
postural, la força, l'elasticitat, la coordinació, la concentració... a la vegada
que vol estimular la creativitat i desenvolupar la cultura musical i
l'expressió corporal, així com el treball en equip, la socialització i el
respecte entre nins i nines.

Alumnat d'educació primària .
Una sessió setmanal. Cada
sessió té una durada d'una hora. D'octubre a maig.
Centre educatiu

Activitats subvencionades íntegrament per l'Ajuntament de Calvià-ICE. Cada participant pagarà mensualment la quantitat de 3 € i 5 € anual en concepte
d'assegurança.
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SOL·LICITUD D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – IMEB
Nom de l'AMiPA

Data de sol·licitud

Nom de l'AMiPA
Activitat

Etapa educativa
Infantil (4 i 5 anys)
DANSA

Primària
Infantil

MULTIEXTRAESCOLAR

Primària
Infantil (3 anys i 4 i 5 anys)
Primària (1r, 2n i 3r)

JUST A LITTLE BIT

--------------------------------------Primària( 4t, 5è i 6è )

Sí / No

Dies

Hores

Nombre participants
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SOL·LICITUD D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OFERTES PER L'IMEB

Inscripcions
- Cada AMPA ha d'emplenar el model de sol·licitud i enviar-lo abans de dia 20 de setembre a l'adreça electrònica imeb@calvia.com o al fax 971
139 159. A partir d'aquesta data, no s'admetran més sol·licituds.
- L’AMPA/AMIPA, una vegada feta la inscripció, ha de fer arribar la llista dels participants al coordinador/a de l'activitat de l’IMEB, i n'ha de lliurar
una còpia al monitor/a.
- En cas necessari, es tendrà en compte l'ordre d'inscripció per a l'admissió dels participants a les activitats.
- L’AMPA/AMIPA ha de cobrar la quota mensual de 3 € per activitat i participant.
- Respecte de l'assegurança anual per aquestes activitats, cada AMPA/AMIPA, ha de presentar abans del dia 25 de novembre a l'IMEB,el
document que acrediti l'assegurança anual contractada.

Horari
Els horaris de les activitats són els mateixos, sempre que sigui possible, del curs passat.

Seguiment de les activitats
- Mensualment s'ha de fer un control d'assistència. L’AMPA ha de fer arribar les altes i les baixes de les activitats al coordinador/a de l'activitat
de l’IMEB.
- El coordinador/a de l’IMEB ha de fer un seguiment periòdic i trimestralment ha de mantenir una reunió amb l'AMiPA per valorar les activitats i
proposar-hi millores.
- L'AMiPA ha d'informar al coordinador/a de l'activitat de l’IMEB, com més aviat millor, sobre qualsevol incidència que sorgeixi en el
desenvolupament de l'activitat.
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SOL·LICITUD D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - ICE
Nom de l'AMiPA

Data de sol·licitud

Nom de l'AMiPA
Activitat

Etapa educativa

Jocs motrius

Infantil

Ball esportiu
Primària
Primària
Atletisme divertit a l'escola
Bàsquet a l'escola
Primària

Sí / No

Dies

Hores

Nombre participants
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SOL·LICITUD D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - ICE
Inscripcions
- Cada AMPA ha d'emplenar el model de sol·licitud i enviar-lo abans de dia 20 de setembre a l'adreça electrònica
ice@calvia.com / areatecnicaice@calvia.com.
(Servei d'Esports). A partir d'aquesta data,s'admetran en funció de disponibilitat horària.
- L’AMPA/AMIPA, una vegada feta la inscripció, ha de fer arribar la llista dels participants al coordinador/a de l'activitat de
l'ICE, i n'ha de lliurar una còpia al monitor.
- En cas necessari, es tendrà en compte l'ordre d'inscripció per a l'admissió dels participants a les activitats.
- L’AMPA/AMIPA ha de cobrar la quota mensual de 3 € per activitat i participant.
-El nombre mínim per iniciar l'activitat és de 10 infants. Si no s'assoleix aquest nombre, serà impossible iniciar-la.
Horari
Els horaris de les activitats són els mateixos, si és possible, del curs passat.
-Seguiment de les activitats
- Mensualment s'ha de fer un control d'assistència. L’AMiPA ha de fer arribar les altes i les baixes de les activitats al
coordinador/a de l'activitat de l’ICE.
- El coordinador/a de l’ICE ha de fer un seguiment periòdic i trimestralment ha de mantenir una reunió amb l’AMiPA per
valorar les activitats i proposar-hi millores.
- L’AMiPA ha d'informar al coordinador/a de l'activitat de l’ICE, com més aviat millor, sobre qualsevol incidència que sorgeixi
en el desenvolupament de l'activitat.
- Per a la participació en aquestes activitats és obligatori que els infants tenguin una assegurança d'accidents. Per a la
participació en les activitats esportives que es desenvolupin fora dels centres escolars (diades, tornejos, lligues...) es
requereix comptar amb una pòlissa d'assegurança d'accidents que garanteixi el compliment del RD 849/1993. Si l'entitat no
en disposa, es podrà acollir a l'assegurança que, entre d'altres, ofereix Prebal.

