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LA NOSTRA TASCA EDUCATIVA
Què és el CMX, que fem i per què?
El Centre Montserrat-Xavier és una entitat juvenil, sense ànim de lucre, de la
fundació Cultural Hostafrancs, que realitza diverses activitats en l'àmbit del
lleure com: activitats extraescolars, activitats de vacances (casals) i esplai.
El Centre pretén educar en el lleure a infants i joves tot oferint un servei a les
famílies de l’Escola Joan Pelegrí i a tothom qui ho vulgui. La nostra feina és
encarregar-nos de l’educació no formal d’aquests nens/es, amb la ﬁnalitat de
transmetre diferents valors com ara la convivència, el respecte i la igualtat
entre d’altres.
Des del Centre entenem que els vostres ﬁlls i ﬁlles no només venen a
passar-s’ho bé, tot i que això és fonamental, sinó que també venen a aprendre i
a conviure respectant els altres.
Aquesta educació que duem a terme es complementa amb l’educació que els
vostres ﬁlls/es reben des de l’escola i des de casa. Per això creiem que la vostra
col·laboració és

molt important i necessària, ja que d’aquesta manera,

participant tots plegats, podrem aconseguir un Centre millor per a tothom!

“...no són quatre sonats, es tracta d’uns quants milers. S’ha procurat fer burla
d’ells com a xirucaires idiotitzats, se’ls ha fet saber que s’han acabat les utopies
i que la gràcia d’avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són
especialment pesadets amb la idea d’anar a la muntanya i educar en el lleure,
assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares sobre coses tan
antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se’ls veu feliços, i
-el que és pitjor- a la canalla que cuiden, també. Això els fa poc integrables a la
societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d’estressat, i no pas
passar-te el dia organitzant coses amb un somriure.”

Carles Capdevila

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Futbol sala
A futbol treballem aspectes tècnics, tàctics i físics alhora que fomentem
valors com el respecte, el treball en equip i la disciplina. Al CMX creiem en
l’esport com a eina pedagògica i donem tanta importància als valors dins i
fora del camp com a la tècnica i la tàctica. Si creus que aquesta ﬁlosoﬁa et
representa, el blau i el negre són els teus colors!
Cada setmana els equips entrenen dos dies i juguen un partit divendres o
dissabte. Aquesta activitat va dirigida a infants de 1r de primària ﬁns a
joves de batxillerat.

Horaris d’entrenament orientatius (ﬁnalitzades les inscripcions es
conﬁrmarà l’horari):
Curs

Categoria

Horari entrenament

1r

Menudets i Menudetes

Dt i dj de 17:00h a 18:30h

2n

Menuts i Menudes

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

3r

PreBenjamí

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

4t

Benjamí

Dt i dj de 18:30h a 19:30h

5è

PreAleví

Dt i dj de 18:30h a 19:30h

6è

Aleví

Dt i dj de 18:30h a 19:30h

1r d’ESO

Pre-Infantil

Dt i dj de 19:30h a 20:30h

2n d’ESO

Infantil

Dl i dc de 18:30h a 19:30h

3r i 4t d’ESO

Cadet

Dl i dc de 20:00h a 21:00h

1r i 2n de Batx

Juvenil

Dl i dc de 20:00h a 21:00h

Preu mensual: 39’50€*

No
v
20 etat
22
!

Arts and crafts

T’agraden els tallers, les manualitats i tot el que estigui relacionat amb crear?
Busques potenciar tota la teva creativitat alhora que aprens anglès? Apunta’t a
Arts and Crafts! Una activitat per a infants de P5 a 6è de primària, dinamitzada
en anglès, que busca potenciar la creativitat, treballar la paciència i fomentar la
capacitat de gestió envers la frustració.
El taller es dinamitzarà en anglès i abans de cada manualitat es farà el
vocabulari dels diferents materials que utilitzarem. Els tallers seran ben variats,
des de manualitats a tallers de cuina, passant per tècniques de dibuix,
bricolatge, tallers amb teles i una inﬁnitat més d’opcions que s’aniran descobrint
al llarg del curs.
Grup i Horaris: Els divendres de 17:00h a 19:00h. Des de P5 a 6è. En funció de les
inscripcions s’adaptarà el grup per al millor funcionament de l’activitat.
Preu mensual: 39’50€*

Iniciació a l’esport
Activitat destinada als més menuts on es posen en pràctica diferents
recursos per treballar la psicomotricitat i així educar i potenciar les
capacitats físiques de l’infant. Es tracta d’una activitat divertida i moguda
on

els

infants

milloren

les

seves

capacitats

motrius

alhora

que

descobreixen tota mena d’esports, activitats i jocs on s’ho passaran d'allò
més bé!
Grups i horaris:
●

Iniciació a l’esport petits (P3 i P4): Dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.

●

Iniciació a l’esport grans ( P5 i 1r): Dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.

Preu mensual: 37’50€*

Dansa
Activitat pensada per a infants des de P3 a 6è a qui oferim la possibilitat de
desenvolupar-se com a ballarins i ballarines tot divertint-se i treballant
valors com la companyonia, la cooperació, la conﬁança, etc. El motor de
l’activitat és la dansa, el joc i l’expressió corporal.
L’objectiu per als més menuts és que descobreixin tot el que és capaç de fer
el seu cos i aprenguin a moure’s i expressar-se a partir de la música
prenent com a ﬁl conductor el joc. Amb els grans es treballen diferents estils
de dansa, amb la ﬁnalitat que descobreixin noves possibilitats de moviment
corporal i que millorin la seva capacitat d'improvisació. Al llarg del curs
podreu veure diferents actuacions de cada grup i veure que han estat
treballant.

Grups i horaris:
●

Dansa petites (P3, P4 i P5): dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.

●

Dansa mitjanes (1r, 2n i 3r): dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.

●

Dansa grans ( 4t, 5è i 6è): dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.

Preu mensual: 37’50€*

Teatre
A través dels jocs i les dinàmiques proposades els infants desenvolupen la
seva faceta més creativa i expressiva. L’objectiu és clar: perdre la vergonya,
deixar-se anar i crear autèntics personatges dalt de l'escenari!
Grups i horaris:
●

Teatre petits (P4, P5, 1r i 2n): Divendres de 17:00h a 19:00h.

●

Teatre grans (3r, 4t, 5è, 6è): Divendres de 17:00h a 19:00h.

●

Teatre ESO ( 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO): Divendres de 17:00h a 19:00h.

Preu mensual: 36€*

Racó del joc
L’objectiu d’aquesta activitat és passar-s’ho bé tot fomentant el joc lliure
dels infants i la tria autònoma, ja que cada infant té dret també a decidir el
seu joc lliurement. Jocs per créixer, jocs per relacionar-se i compartir, jocs per
aprendre, contes, jocs de taula, construccions, cançons... S’oferiran diferents
opcions i propostes de jocs o ambients perquè ells explorin i passin una
molt bona tarda tot jugant. L’activitat ofereix la possibilitat de quedar-se en
dies puntuals, sense necessitat

d’estar inscrits, mitjançant els “bonus”. A

racó del joc vosaltres escolliu els dies que voleu que es quedin els vostres ﬁlls
i ﬁlles i l’hora a la qual els recolliu, ﬁns màxim a les 19:00h.

Grup i horaris: De P3 a 6è i de dilluns a divendres de 17:00h a 19:00h
Preu per dia esporàdic: 8€
Preu per bonus de 10: 37€ (Recollir a l’infant abans de les 18:00h restarà ½ bo,
passades les 18:00h es restarà un bo)
Preu mensual: 50€*

Iniciació a la màgia
Mai us han dit que un mag no revela els seus secrets? Aquest any
inaugurem l’activitat de màgia per ensenyar a tothom que vulgui aquest art
tan especial! Un espai on aprendre cartomàgia, perdre la vergonya,
treballar en equip i impressionar la gent del teu entorn! A què esperes a
apuntar-te?
Grups i horaris:
Magià petits ( 3r, 4t, 5è i 6è de primària): dimarts de 17:00h a 18:30h.
Màgia grans ( ESOS i batx) : dimarts de 19:00h a 20:00h.
Preu mensual: 35€*

ESPLAI LA LLUNA
L’Esplai la Lluna és una entitat educativa sense ànim de lucre, on infants
i joves comparteixen el temps lliure amb altres companyes, gaudint d’una
educació fonamentada en valors com el respecte, la solidaritat, la
participació, el fet de compartir, etc. A l’Esplai cada infant té l’oportunitat
de trobar un espai on poder desenvolupar-se i relacionar-se amb altres
persones a través de dinàmiques, sortides, colònies i campaments
organitzades per l’equip de monitores de la Lluna!
GRUPS D’EDAT:

HORARI: Els dissabtes de 16.30 a 19.30h

o Planetes: des de P3

o 16:30 – 17:00h: Arribada dels infants

o Meteorits: mitjans

o 17:00 -19:30h: Període d’activitats

o Satèl·lits: grans

o 19:30h : Arribada de les famílies.

o Galàxies: ﬁns 4t d’ESO
Els grups s’adapten segons les inscripcions.
Preu trimestral: 37’10€

Patinatge
Si t’agrada la velocitat i anar sobre rodes, aquesta és la teva activitat! A
patinatge aprendràs a posar-te les proteccions, els patins i el casc però...
Si això ja ho saps fer, tranqui! Aprendràs moltes més tècniques que
deixaran bocabadat a tothom. A patinatge fem circuits d’obstacles,
relleus, jocs tradicionals, curses,... tot anirà sobre rodes!
Grups i horaris:
●

Patinatge petites (P5, 1r i 2n de primària): Dimarts i dijous de 17:00h a
18:45h.

●

Patinatge grans ( 3r, 4t, 5è i 6è de primària): Dilluns i dimecres de
17:00h a 18:45h.

Preu mensual: 37’50€*

QUOTIDIÀ
17:00h: les monitores recullen als infants a les aules

Fins a les 17:30h: berenar al menjador separats per
activitats
De 17:30h a 18:30h/18:45h/19h: activitat!

18:30h/18:45h/19h: les famílies recolliu als infants

HORARIS PER CURSOS
P3

P4

P5

RACÓ DEL JOC

RACÓ DEL JOC

RACÓ DEL JOC

Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:.00h a 19:00h.
INICIACIÓ A L'ESPORT

INICIACIÓ A L'ESPORT

INICIACIÓ A L'ESPORT

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

DANSA PETITES

DANSA PETITES

DANSA PETITES

Dl i dc de 17:00h a 18:30h.

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

ESPLAI

TEATRE

PATINATGE PETITES

Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dt i dj de 17:00h a 18:45h

ESPLAI

TEATRE

Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dv de 17:00h a 19:00h.
ESPLAI
Dissabte de 16.30h a 19.30h
ARTS AND CRAFTS
Dv de 17:00h a 19:00h.

1r

RACÓ DEL JOC

2n

RACÓ DEL JOC

3r

RACÓ DEL JOC

Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:00h a 19:00h.
FUTBOL SALA

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA (PRE-BENJAMÍ)

(MENUDETS I MENUDETES)

(MENUTS I MENUDES)

Dl i dc de 17:00h a 18:30h*

Dt i dj de 17:00h a 18:30h*

Dl i dc de 17:00h a 18:30h*

DANSA MITJANES

INICIACIÓ A L'ESPORT

DANSA MITJANES

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dl i dc de 17:00h a 18:30h

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

PATINATGE GRANS

DANSA MITJANES

PATINATGE PETITES

Dl i dc de 17:00h a 18:45h.

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dt i dj de 17:00h a 18:45h.

TEATRE GRANS

PATINATGE PETITES

TEATRE

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dt i dj de 17:30h a 18:45h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

INICIACIÓ A LA MÀGIA

TEATRE

ESPLAI

Dt de 17:00h a 18:30h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dissabte de 16.30h a 19.30h

ESPLAI

ESPLAI

ARTS AND CRAFTS

Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dv de 17:00h a 19:00h.

ARTS AND CRAFTS

ARTS AND CRAFTS

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.
4t

5è

6è

RACÓ DEL JOC

RACÓ DEL JOC

RACÓ DEL JOC

Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:00h a 19:00h. Cada dia de 17:00h a 19:00h.
FUTBOL SALA (BENJAMÍ)

FUTBOL SALA (PRE-ALEVÍ)

FUTBOL SALA (ALEVÍ)

Dt i dj de 18:30h a 19:30h*

Dt i dj de 18:30h a 19:30h*

Dt i dj de 18:30h a 19:30h*

DANSA GRANS

DANSA GRANS

DANSA GRANS

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

Dt i dj de 17:00h a 18:30h.

PATINATGE GRANS

PATINATGE GRANS

PATINATGE GRANS

Dl i dc de 17:00h a 18:45h.

Dl i dc de 17:00h a 18:45h.

Dl i dc de 17:00h a 18:45h.

TEATRE GRANS

TEATRE GRANS

TEATRE GRANS

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

Dt de 17:00h a 18:30h.

Dt de 17:00h a 18:30h.

Dt de 17:00h a 18:30h.

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

Dissabte de 16.30h a 19.30h Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dissabte de 16.30h a 19.30h

ARTS AND CRAFTS

ARTS AND CRAFTS

ARTS AND CRAFTS

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

1r eso

2n eso

3r Eso

FUTBOL SALA (PreInfantil)

FUTBOL SALA (Infantil)

FUTBOL SALA (Cadet)

Dt i dj de 19:30h a 20:30h*

Dl i dc de 18:30h a 19:30h*

Dl i dc de 18:30h a 19:30h*

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

Dt de 19:00h a 20:00h.

Dt de 19:00h a 20:00h.

Dt de 19:00h a 20:00h.

TEATRE

TEATRE

TEATRE

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dv de 17:00h a 19:00h.

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

Dissabte de 16.30h a 19.30h Dissabte de 16.30h a 19.30h

4t Eso

1r de batxillerat

Dissabte de 16.30h a 19.30h

2n de batxillerat

FUTBOL SALA (Cadet)

FUTBOL SALA (Juvenil)

FUTBOL SALA (Juvenil)

Dl i dc de 18:30h a 19:30h*

Dl i dc de 20:00h a 21:00h*

Dl i dc de 20:00h a 21:00h*

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

INICIACIÓ A LA MÀGIA

Dt de 19:00h a 20:00h.

Dt de 19:00h a 20:00h.

Dt de 19:00h a 20:00h.

TEATRE

ESPLAI

ESPLAI

Dv de 17:00h a 19:00h.

Dissabte de 16.30h a 19.30h

Dissabte de 16.30h a 19.30h

ESPLAI
Dissabte de 16.30h a 19.30h

** Les hores d’entrenament de futbol sala poden variar en funció de les inscripcions i la
disponibilitat de la pista.

PREUS

ACTIVITATS ESPORTIVES
Futbol-Sala................................................................ 39’50€/mes*
Iniciació a I'Esport................................................ 37’50€/mes*
Patinatge..................................................................... 37’50€/mes*

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Dansa............................................................................. 37’50€/mes*
Teatre ............................................................................…... 36€/mes*
Iniciació a la màgia…………………………..……....…… 35€/mes*
Arts and Crafts ……………………………….…………… 39’5€/mes*

ACTIVITATS LÚDIQUES
Racó del Joc.............................................................................. 50€/mes*
• Bonus 10 dies (no caduquen).................................... 37€*
• 1 dia............................................................................................... 8€
Esplai .................................................................................. 37,10€/trimestre
Quota anual d’assegurança.............................. 42,50€
(només per a infants que no són alumnes de l’escola)

*Preus provisionals. Pendents d’aprovar pel consell escolar
al setembre de 2022.*

NORMATIVA
ACTIVITATS
•

Qui hagi fet l’activitat el curs passat té la plaça assegurada ﬁns
a l’últim dia d’inscripcions.

•

No es podrà apuntar a un infant a dues activitats que es
duguin a terme al mateix horari: implicarà l’anul·lació de les
dues places.

•

Es cobrarà a totes les famílies dels infants inscrits als equips de
futbol la llicència d’esportista per formalitzar ﬁtxa del
jugador/a a la Lliga del Consell Escolar de Barcelona. Aquest
s'efectuarà en el tercer pagament de l'activitat des del moment
que s'inscrigui.

•

Un cop ﬁnalitzat el període d'inscripcions, passarem el rebut
del mes de juny del curs entrant pel banc, a mode d'inscripció.
Aquest rebut no es retornarà en cas que l'infant es doni de
baixa durant el curs.

•

En cas que tingueu algun rebut pendent de les activitats dels
cursos anteriors, no podreu formalitzar la inscripció.

•

El Centre Montserrat-Xavier es reserva el dret d'anul·lar i/o
canviar d'horari una activitat pel bé del seu propi
funcionament.

•

Les places de les activitats sòn limitades.

•

L'activitat només s’oferta amb una única modalitat de
pagament.

•

Les activitats del Centre son a porta tancada, si és que no hi ha
un previ avís dels monitors o monitores.

INFORMACIÓ
IMPORTANT
• La inscripció per a les activitats es farà presencial del dilluns dia 5 ﬁns al
divendres 9 de setembre i de 17:30h a les 19:00h.
• A partir de dimarts dia 13 de setembre la secretaria del CMX s’anirà
posant en contacte amb les famílies per informar de quines activitats
han sortit i quines no tenen infants suﬁcients per començar.
• Les activitats al Centre Montserrat-Xavier començaran el dilluns 19 de
setembre.
• Qualsevol infant que no estigui inscrit a les activitats del Centre, no es
podrà quedar a les instal·lacions de l'escola ﬁns més tard de les 17:15h.
• Ni el Centre ni l'escola es poden fer responsables de cap nen o nena que
no estigui inscrit a les activitats d'aquell dia. Per tant, tots els infants sols
a partir d'aquesta hora o que estiguin jugant pel pati aniran a fer
l'activitat del Racó del Joc i quan el recolliu haureu d'abonar el cost de
l'activitat.
• Les baixes s'han de comunicar presencialment a secretaria com a màxim
la segona setmana del mes. La quota corresponent al mes de juny no es
retornarà, ja que aquests diners es destinen en concepte de fons de
maniobra.
• Tenir dos rebuts impagats durant el curs suposarà la baixa automàtica
de l'activitat.
• Procés de pagament:
○

Finals de setembre: ½ quota de l’activitat (corresponent al mes de
setembre) + quota mes de juny.

○

Mitjans d’octubre: Quota mes d’octubre + assegurança activitats
(42’50€) només si són de fora l’escola

○

Mitjans de novembre: Quota mes de novembre + equipació (en cas
d’haver-la sol·licitat) + Fitxa futbol

○

La resta de mesos es cobrarà la quota corresponent a mitjans de
mes.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
DEL 5 AL 9 DE SETEMBRE:
Inscripcions presencials al pati de l’escola (C/d’Ermengarda 25) de 17:30h
a 19:00h al pati de l’escola de primària. Entrada per la porta gran del pati.
El procés d’inscripció serà ben senzill, primer ús pre-inscriureu a l’activitat
que desitgeu, allà us demanaran el nom de l’infant, el curs, un telèfon i
correu de contacte. Posteriorment, haureu d’agafar la documentació que
ens haureu d’entregar abans que ﬁnalitzin les inscripcions.
La documentació necessària és la següent:
●Full d’inscripció
●Autoritzacions
En cas de ser la primera vegada que feu activitat amb nosaltres:
●Fotograﬁa de carnet.
●Fotocòpia Catsalut.
●Fotocòpia Carnet de Vacunes.
En cas d’haver canviat el número de compte:
●Document SEPA omplert.
●Fotocòpia del DNI del titular del compte bancari.
En cas que vingueu d’una altra escola i no hagueu fet activitat amb
nosaltres prèviament:
●Fitxa mèdica + tota l’anterior
DEL 13 AL 16 DE SETEMBRE:
Ens posarem en contacte amb vosaltres per mail o telèfon, i us
informarem de si l’activitat tira endavant.
DILLUNS 19 DE SETEMBRE:
Inici de les activitats extraescolars del Centre Montserrat-Xavier.

ACTES EXTRAORDINARIS
Els actes extraordinaris són tret característic del CMX, el centre és molt
més que activitats extraescolars i casals. Al llarg del curs organitzem
diferents actes amb diferents objectius, aquests actes estan organitzats i
dinamitzats per l’equip de monitors i monitores del Centre
Montserrat-Xavier.
Aquí teniu el llistat d’actes extraordinaris que organitzem al llarg del curs i
una breu explicació del que es fa a cada un.
●
Firajoc
El ﬁrajoc s'emmarca dintre la festa major d’Hostafrancs a principi
d’octubre. El ﬁrajoc consisteix en un seguit de proves i jocs per a infants de
3 a 12 anys. Aquestes proves són ben variades, d’habilitat, d’enginy,
artístiques, etc. Un cop es superen totes aquestes proves s’aconsegueix
un petit obsequi.
●
La Marató del CMX:
Coincidint amb la Marató de Tv3 el diumenge 18 de desembre, al llarg del
matí organitzem un seguit de proves i jocs a la plaça Joan pelegrí per als
més menuts, a més a més, les activitats de dansa i teatre actuen a la plaça
per engrescar l’ambient. L’objectiu ﬁnal és ajudar a recaptar fons per la
Marató de Tv3.
●
Nadal X Tothom:
Coincidint amb la mitja jornada de l’escola per l'últim dia del primer
trimestre, des del CMX organitzem un visionat de pel·lícules per als infants
de l’escola. A més del visionat, organitzem una recollida d’aliments,
joguines i material escolar que s’entregarà a diferents entitats solidàries
del barri.
●
Festivern:
El festivern és un acte on participen les activitats de Dansa i Teatre del
CMX, monitores del Centre i tothom qui vulgui. Aquest dia anem al teatre i
realitzem un seguit d’actuacions per tal que els infants gaudeixin.

ACTES EXTRAORDINARIS
●
Diada Esportiva
A ﬁnals del 2n trimestre organitzem un torneig de futbol per a totes les
famílies que decideixin participar. L'objectiu: fer-vos gaudir d’una jornada
d’allò més divertida entre totes les famílies!
●
Patinada popular:
Al 3r trimestre organitzem una patinada pel barri per als infants i les
famílies, un matí amb activitats sobre rodes per passar-ho d'allò més bé!
●
Festival de primavera:
Actuació ﬁnal al teatre de l’institut de les activitats de Dansa i Teatre per
acomiadar el curs.
●
Festa i ball de ﬁ de curs:
L'últim divendres abans d'acabar el curs, el CMX i l’AFA organitzen una
tarda amb inﬂables i una la festa de l’espuma. La mateixa nit s’organitza el
ball del fanalet per acomiadar el curs.
●
Focs de Sant Joan:
L’últim dia de curs, amb l’olor de pólvora ben a prop, organitzem un
concurs de maquetes que posteriorment es cremaran. Aquestes maquetes
poden ser de qualsevol temàtica i inclouen petards a l’interior, el resultat
de la crema és pura diversió!

CASALS I ALTRES
●
Jocs de setembre
Del 5 al 16 de setembre i de 17:00h a 19:00h oferim un servei d’acollida per a infants
de P3 a 6è de primària. Durant aquesta estona els infants podran jugar a allò
que els hi vingui més de gust dintre dels diferents racons que hagin preparat les
monitores. Tallers, construccions, jocs de taula, esports, etc. Els infants escolliran
allò que els hi vingui més de gust fer per tal de passar una gran tarda.
●
Casal d’hivern:
Durant les vacances escolars de Nadal, el centre ofereix un casal tots els dies
laborables de 8:00 h a 17:00 h. Al casal es fan activitats ben variades tot seguint
un centre d'interès, activitats com: jocs moguts, tallers, jocs per perdre la
vergonya, jocs d’enginy, excursions, etc. El casal d’hivern es pot fer per dies solts.
Quan s’acostin les vacances de Nadal rebreu informació del casal d’hivern.
●
Casal de primavera
Durant les vacances escolars de setmana santa, el centre ofereix un casal tots els
dies laborables de 8:00h a 17:00 h. Al casal es fan activitats ben variades tot
seguint un centre d'interès, activitats com: jocs moguts, tallers, jocs per perdre la
vergonya, jocs d’enginy, excursions, etc. El casal de primavera es pot fer per dies
solts. Quan s’acostin les vacances de setmana santa rebreu informació del casal
d’hivern.
●
Jocs de Juny
Durant la Jornada reduïda de juny, el centre ofereix un servei d’acollida de 15h a
17h. Cada dia es fan activitats diverses i aproﬁtant el bon temps, alguns dies es
fan jocs d’aigua i mànegues al pati de l’escola. Els jocs de juny es poden fer per
dies solts. A ﬁnals de curs rebreu informació dels Jocs de Juny.
●
Casal d’estiu:
Sens dubte el buc insígnia del CMX. Durant tot el mes de juliol organitzem un
magníﬁc casal per a infants de P3 ﬁns a joves de 4t d’ESO. Al casal d’estiu es fan
excursions, sortides a la piscina, colònies, ruta i campaments segons l’edat. A
més, els dies que ens quedem a l’escola, fem activitats ben diverses com jocs
moguts, tallers, jocs d’aigua, jocs d’embrutar-se, activitats de coneixença i de
perdre la vergonya, jocs musicals, etc. Tot això seguint un centre d’interès, una
petita història per donar un rerefons a totes les activitats que preparem. Aquesta
combinació, sense mena de dubte, converteix al juliol en el millor mes de l’any!

INFORMACIÓ DE CONTACTE

C/ Ermengarda, 11 – 25
08014 Barcelona
Telèfon: 93.426.25.25
E-Mail: cmx@joanpelegri.cat

Horari de secretaria:
de dl a dv de 17:00h a
19:30h

@centremontserratxavier
www.cmx.cat
@cmx1904

