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“.. 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 l eure, assumeixen responsabilitats i ens donen
l içons 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
Aquest petit escrit introductori és per a explicar-vos quina és la tasca educativa
que duem a terme els monitors/es del Centre Montserrat-Xavier: l’educació en
el lleure. Els vostres fills i filles no només vénen a passar-s’ho bé, tot i que això és
fonamental, sinó que també vénen a aprendre i a conviure respectant els altres.
El Centre pretén educar en el lleure a infants i joves en el marc de les activitats
extraescolars, 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.
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 tots i totes!

Í

Ú

RACÓ DEL JOC de p3 a 6è
(de dl a dv de 17.30h a 19h)
L’objectiu d’aquesta activitat és jugar. Aquesta vol fomentar el joc lliure dels
infants, 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... L’activitat ofereix la possibilitat
de quedar-se en dies puntuals, sense necessitat d’estar inscrit, mitjançant els
“bonus”.
PETIT GRAN MÚSIC de p3 a p5
(dt o dc de 17.30h a 18.30h)
Activitat pensada per fer dels nostres infants petits grans músics com Mozart,
Beethoven o Vivaldi. Ens introduirem al món de la música a través de jocs i
experimentarem cada trimestre amb diferents famílies d’instruments.
TEATRE PETITS de P4 a 2on
(dv 17.30h a 19h)
Enguany obrim una activitat destinada als nostres infants més petits. Esperem
que a través dels jocs proposats els nens i nenes puguin desenvolupar la seva
faceta més creativa i expressiva. Perdre la vergonya, deixar-se anar i crear
autèntics personatges dalt de l’escenari.
TEATRE GRANS de 3er a 6è
(dv 17.30h a 19h)
T’apassiona el teatre? Tens el ritme a les venes? Portes la música sempre dins?
Hem pensat una activitat per a tu. Ens agradaria poder ajuntar el millor
d’aquests tres mons per crear un espai d’expressió únic, original i molt musical.

P4
RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
INICIACIÓ A L’ESPORT:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
DANSA PETITS – Expressió
corporal:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
PETIT GRAN MÚSIC:
dc de 17:30 a 18:30h.
TEATRE PETITS :
divendres de 17:30h a 19:00h.

P5
RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
INICIACIÓ A L’ESPORT:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
DANSA PETITS – Expressió
corporal:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
PETIT GRAN MÚSIC:
dc de 17:30 a 18:30h.
TEATRE PETITS:
divendres de 17:30h a 19:00h.

1r Primària
RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
DANSA mitjans:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
INICIACIÓ AL FUTBOL SALAi BÀSQUET:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
TEATRE PETITS:
divendres de 17:30h a 19:00h.

2n Primària
RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
ESCOLA DE FUTBOL:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
DANSA mitjans:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
TEATRE PETITS :
divendres de 17:30h a 19:00h.

3r Primària

4t Primària

RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
FUTBOL-SALA (Prebenjamí):
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
DANSA mitjans:
dt i dj de 17:30h a 18:30h.
TEATRE GRANS:
divendres de 17:30h a 19:00h.
GUITARRA:
divendres de 17.30h a 19:15h.

RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
DANSA grans:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
FUTBOL-SALA (Benjamí):
dt i dj de 18:30h a 19:30h.
TEATRE GRANS:
divendres de 17:30h a 19:00h.
GUITARRA:
divendres de 17.30h a 19:15h..

5è Primària

6è Primària

RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
FUTBOL-SALA (Pre-Aleví):
dl i dc de 18:30h a 19:30h.
DANSA grans:
dl i dc de 17:30 a 18:30h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
TEATRE GRANS:
divendres de 17:30h a 19:00h.
GUITARRA:
divendres de 17.30h a 19:15h.

RACÓ DEL JOC:
cada dia de 17.30h a 19h.
DANSA grans:
dl i dc de 17.30h a 18.30h.
PATINATGE:
dl i dc de 17:30h a 18:30h.
FUTBOL-SALA (Aleví):
dt i dj de 19:30h a 20:30h.
TEATRE GRANS:
divendres de 17:30h a 19:00h.
GUITARRA:
divendres de 17:30h a 19.15h

ACTIVITATS ESPORTIVES
Futbol-Sala.........................................................................................34,34€/mes
Iniciació a l’Esport..............................................................................34,34€/mes
Patinatge............................................................................................34,34€/mes

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Dansa..................................................................................................33,33€/mes
Guitarra...............................................................................................33,33€/mes
Teatre petits........................................................................................33,33€/mes
Teatre grans.........................................................................................33,33€/mes
Petit Gran Músic.................................................................................20,20€/mes

ACTIVITATS LÚDIQUES
Racó del Joc.........................................................................................46,97€/mes
Bonus 10 dies (no caduquen)............................................................35,05€
1 dia......................................................................................................7,68€
Esplai ..........................................................................................36,36€ al trimestre
Quota anual d’assegurança..................................................40,40€
(només per a infants que no són alumnes de l’escola)

•

• Qui hagi fet l’activitat el curs passat fins al mes de juny té la plaça assegurada fins l’últim dia d’inscripcions.
• L’assignació de places als infants nous es farà per sorteig on tenen preferència els nens/es de l’Escola Joan
Pelegrí.
• No es podrà apuntar a un nen/a a dues activitats que es duguin a terme al mateix horari: implicarà
l’anul·lació de les dues places.
•

A partir de 3r de Primària, es cobrarà 8€ a totes les famílies dels infants inscrits als equips de futbol,
destinats a cobrir el cost de la 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.
• En cas que tingueu algun rebut pendent de les activitats del curs 17-18, o anteriors, no podreu formalitzar
la inscripció fins a fer efectiu el pagament d’aquest a Secretaria.
• 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 són limitades.
• L’activitat s’ha de fer complerta.
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- La inscripció per a les activitats serà de dilluns 17 a divendres 21 de setembre de 17h a 19h i les
llistes indicant si un nen/a ha entrat a les activitats sortiran el dijous 27 de setembre penjades a la
cartellera del Centre situada al porxo.
- Les activitats al Centre Montserrat-Xavier comencen el dilluns 1 d’octubre.
- A les activitats de primera hora, els monitors/es del Centre Montserrat-Xavier passen a buscar els
infants de p3 a 1r i els porten a la Sala Mozart i els de 2n els porten al Menjador a berenar el que
portin de casa. Els infants de fora l’escola també podran venir de 17 a 17.30h a berenar abans de la
seva activitat.
- Les activitats del Centre són a porta tancada, si és que no hi ha un previ avís dels monitors o
monitores.

Qualsevol nen/a 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, hora en què l’escola tanca les seves portes. Així
doncs, els familiars hauran d’abandonar les instal·lacions de l’escola a 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.
La porta del Centre s’obrirà 10 minuts abans de la finalització de l’activitat, és per això que no es pot
entrar abans d’aquesta hora. Pel bon funcionament i coordinació de les activitats, preguem la
màxima puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills i filles.
- Els nens i nenes que tinguin activitats a partir de les 18:30h en endavant, no podran entrar al
Centre fins 15 minuts abans de la seva activitat, ja que la porta romandrà tancada.

- El Centre Montserrat-Xavier i els seus monitors i monitores NO ens fem responsables dels objectes
personals perduts o esmenats durant les activitats. Si durant el curs perdeu alguna peça de roba,
motxilla, carpeta... preguem que us dirigiu a la Consergeria del Centre Montserrat-Xavier per tal de
recuperar-la. A causa de l’acumulació d’objectes perduts, cada trimestre es portarà la roba a una
associació de beneficència.
- 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.
- El pagament de les quotes s’haurà d’efectuar mitjançant domiciliació bancària.
- Un cop finalitzat el període d’inscripcions, passarem el rebut del mes de juny del 2019 pel banc, a
mode d’inscripció, aquest rebut no es retornarà en cas que l’infant es doni de baixa.
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Si vols apuntar-te, cal dirigir-se a la zona d’inscripcions (menjador) amb els següents documents:





Full d’inscripció omplert i firmat (el full que ve en el llibret)
Fotografia carnet de l’infant
Fotocòpia Catsalut
Fotocòpia Carnet de Vacunes

En cas de ser la primera vegada que feu activitat o haver canviat de número de compte:
 Document SEPA omplert
 Fotocòpia del DNI del titular del compte bancari

Només si veniu d’una altra escola, a part dels documents anteriors, cal també:
 Fitxa mèdica omplerta

HORARI DE SECRETARIA:
de dilluns a divendres de 17h a 19:30h (Cristina Coca)
CONSERGERIA: Rosa Mir Marcó
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Cèlia Nisarre
COORDINACIÓ GENERAL: Sergi Palacios

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Adreça: Ermengarda, 13 – 25

08014 Barcelona

Telèfon: 93.426.25.25
E-Mail: cmx1904@gmail.com

