Presentació activitats
La nostra proposta es basa en consensuar, amb la pròpia AFA/escola, un projecte adequat a les
necessitats dels alumnes i famílies que doni continuïtat a l’educació dels infants un cop acaba l’horari
lectiu. També projectes en dies puntuals o per trimestres a petició del centre educatiu.
Donem un servei personalitzat a cada centre en funció del projecte educatiu, oferint les activitats que
facilitin més aquesta continuïtat educativa i formativa.
Com a empresa homologada per l’Ajuntament de Barcelona estem adherits al Pla de l’esport escolar.
Aquest fet permet que totes les famílies puguin sol·licitar les beques per a realitzar les activitats
extraescolars. També, dins la campanya de vacances, poden sol·licitar els ajuts pels casals d’estiu.
A part de les activitats, durant el curs escolar, oferim també les acollides i permanències i tots els
serveis que necessitin les famílies i la pròpia AFA. En període de vacances organitzem els casals de
Nadal, Setmana Santa i Estiu.
Els objectius generals que ens marquem a l’hora de realitzar les activitats són:
-

Educar i formar a través de les activitats aconseguint que tots els infants gaudeixin d’allò que
fan.
Estimular l’autonomia.
Potenciar l’autoestima.
Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
Descobrir les pròpies capacitats.
Desenvolupar la creativitat a través de les activitats.
Perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
Desenvolupar el sentit artístic, creatiu, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
Despertar la curiositat per disciplines com l'esport, les arts, la tecnologia i els idiomes.

A continuació, i de manera resumida, els mostrem la nostra manera de fer i la nostra proposta de cara
a les escoles que estiguin interessades o vulguin potenciar les activitats fora de l’horari lectiu. Aquesta
oferta s’adapta als horaris de migdies i tardes.
Gestió i Seguretat
-

Ens adaptem 100% al centre cobrint totes les necessitats.
Adaptem els dies i els horaris per a cada centre.
Gestionem les inscripcions, altes i baixes.
Realitzem les reunions informatives per a les famílies.
Gestionem les acollides i les permanències.
Portem el control de la recollida dels alumnes abans de començar les activitats.
Anotem l’assistència i gestionem el control quan un alumne no assisteix i no ha avisat.
Garantim la seguretat en la recollida un cop acabades les activitats.
Gestionem i/o traslladem les possibles incidències del dia a dia.
Sempre hi ha la presència d’un coordinador a l’escola des d’abans de començar fins que marxa
l’últim nen/a.

Comunicació
-

Fàcil i àgil tant amb AMPA – escola com amb les famílies.
Traslladem la informació important a les famílies a l’hora de la recollida.
Via correu electrònic i/o telèfon 24h per a qualsevol inquietud, incidència, alta, baixa, etc.
Facilitat en la cerca d’informació sobre les activitats, també per inscriure’s i donar-se de baixa.
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-

Reunions informatives sobre totes les activitats abans de començar i durant el curs.
Reunions informatives sobre els casals.
Realitzem un informe de seguiment cada trimestre on les famílies poden veure l’evolució del
seu fill/a. Tant a nivell tècnic com actitudinal.

Qualitat
-

-

-

Tots els professors/monitors/educadors formats i titulats en la seva especialitat, tenen com a
objectiu principal, educar a través dels esports, les arts, la tecnologia o l’anglès. També tenen
la responsabilitat de formar i aconseguir que els alumnes millorin dia a dia i, la destresa,
perquè els infants ho facin passant-ho d’allò més bé.
Les programacions de les activitats són estructurades, donant continuïtat curs rere curs, per
tal d’assegurar la formació durant els anys (visió de present i futur amb els objectius a curt i
llarg termini).
Les activitats són de qualitat, tant pel que fa a la dinàmica, a la metodologia, als materials i a
les pròpies tasques a desenvolupar.
En el tracte, en el discurs, en el missatge, en els valors i en la manera de fer.

Ens coneixem?
Primer contacte
✓
✓
✓
✓

Trobada amb l’AFA i/o l’escola.
Explicació de qui som i com treballem (qui, perquè, com).
Necessitats i/o inquietuds per part del centre.
Explicació de la part de gestió i la part econòmica.

Estem a la seva disposició i ens oferim a fer una visita a l’escola (o videotrucada) per conèixer les
necessitats que puguin tenir i explicar el ventall d’activitats que realitzem, la manera com les
plantegem i tots els serveis que oferim.

Cordialment,

