Activitats Extraescolars Curs 2016-2017

ACTIVITATS
ESPORTIVES

EI
P3

P4

EP
P5

1r

JOCS
GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA I
TRAMPOLÍ

2n

4t

5è

6è

1r

ESCOLA

ESCOLA I TECNIFICACIÓ

Dm i Dj
17h a 18:25h

ESCOLA o TECNIFICACIÓ (en funció del nivell)
Dl i Dc 17h a 18:25h

30,26€

52,16€

TENNIS
*Nivell mínim de 2 anys
d’Escola de Tennis
**Nivell bàsic:
Dl i dc de 13h a 14h i de
14h a 15h

52,16€
Dl i Dc Dl i Dc
17h a 18h 13h a 14h
14h a 15h

60,15€

60,15€

Dl i Dc
17h a 18h

Dl i Dc
17h a 18:25h

Dl i Dc
17:10h a 18:35h

30,26€

47,86€

BATX

3r

4t

Dl i Dc / Dm i Dj
18h a 19h

60,15€

60,15€

Dm i Dj
18h a 19h

Dm i Dj
17:10h a 18:35h

55,91€ CEEB

FUTBOL SALA (FCF)
Femení

67,10€

47,86€

Dl i Dc
18:35h a 20:00h

67,10€

FCF

55,91€

Dl i Dc
17:10h a 18:35h

55,91€

47,86€
Dl: dilluns, dm: dimarts, dc: dimecres, dj: dijous, dv: divendres.

CEEB

47,86€

CEEB

67,10€

55,91€

FCF

FEMENÍ Dl i Dc
19:30h a 20:50h

61,46€

Dm i Dj
17:10h a 18:35h

CEEB

FCF

Dm i Dj
18:35h a 20:00h

FCF

Dm i Dj
17:10h a 18:35h

Dl i Dc
17:10h a 18:35h

Dl i Dc
17:10h
a 18:35h

VOLEI

60,15€
Dl i Dc
18:35h a 20:00h

Dm i Dj
17:30h a 19:00h

30,26€

Dl i Dc
19h a 20h

60,15€

Dm i Dj
18:35h a 20:00h

67,10€

Dl i Dc
17:00h a 18:25h

2n

Dc*
15h a 17h

Dm i Dj
18:35h a 20:00h

Dl i Dc
17:00h a 18:00h

1r

CEEB

Dm i Dj
13h a 14h
14h a 15h
Nivell bàsic**

FUTBOL SALA (FCF)
Masculí

BÀSQUET

2n

Dm i Dj
17h a 18h

Dm i Dj
17h a 18h

FUTBOL SALA

3r

ESO

CEEB

Serveis:

Classes dirigides
Sala de fitness
Personal Trainning
Classes de tennis
Sauna
Servei de guixetes i tovalloles
Lloguer de pistes: interiors i
exteriors multiesport

Horaris:

FCB

Dm i Dj
18:35h a 20h

55,91€

GAUDEIX DE LES NOSTRES
INSTAL-LACIONS I ACTIVITATS
OBERTES PER A ADULTS

De dilluns a divendres de 8h a 22h
i dissabtes de 8h a 14h

CEEB

(De setembre a juliol, agost tancat)

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

FCF

Federació Catalana de Futbol

FCB

Federació Catalana de Bàsquet

CURS 2016 - 2017

Lligues
de futbol sala
i bàsquet
(masculí i femení)

css.cat
93 117 10 13
De 20h a 24h
Des de 1987 t’oferim
el millor ambient

Cafeteria
De 8h a 23h

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
ESPORTIVES
I CULTURALS

Vine i prova sense
compromís
Dies

Mensualitats
de 8h a 9h
o de 17h a 18h

Mensualitats
de 8:30h a 9h
o de 17h a 17:30h

1 dia/setmana

11,14€

5,57€

2 dies/setmana

22,28€

11,14€

3 dies/setmana

33,42€

16,71€

4 dies/setmana

44,56€

22,28€

5 dies/setmana

55,70€

ACOLLIDES MATINALS I PERMANÈNCIES TARDA
Destinataris

P3 a 6è EP

AULA D’ESTUDI VIGILAT
3er EP fins a 4t ESO

Hores
1 hora
o 1/2 hora
al mati
o la tarda

Esporàdic

5,91€

30 minuts

Esporàdic

3€

Dies

Mín:10 alumnes
Màx:15 alumnes

Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

HORARI D’INSCRIPCIONS
Durant el curs escolar:
de dilluns a divendres de 08:30h a 17:30h.
Fora del curs escolar:
de dilluns a divendres de 08:30h a 13:30h.

27,85€

1 hora

Grups

Horaris compatibles amb activitats
escolars i extraescolars

Horari

Preu

17h a 18:30h

29€/mes

Col·legi Jesús-Maria / Club Esportiu Jesús-Maria
Carrer Jesús i Maria, 25 08022 Barcelona
Telf. 93 417 32 37 (Recepció del Poliesportiu)
www.jmsanger.com

Passeig Sant Gervasi 15 · 08022 Barcelona
Tel. 93 417 12 00
www.jmsanger.com

Activitats Extraescolars Curs 2016-2017

Informacions i Normatives Curs 2016-2017

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Noves inscripcions

EL MODEL D’EDUCACIÓ DEL CLUB ESPORTIU JM

Inici i
Finalització
Activitat

FCF (Federació Calatana de Futbol Sala) Inici: 1 de setembre / Finalització: Amb el curs escolar
FCB (Federació Calatana de Bàsquet) Inici:1 de setembre / Finalització: Amb el curs escolar
La resta d’activitats escolars comencen l’1 d’octubre i acaben amb el curs escolar

Grups

ACTIVITATS ESPORTIVES: Mínim 12 alumnes. Grups màxims de 15 alumnes.
ESCOLA D’ANGLÈS: Mínim 10 alumnes. Grups màxim de 15 alumnes. Projecte amb
ESCOLA DE MÚSICA: Iniciació musical i Coral Gospel de 7 a 12 alumnes.
Instrument de 3 a 8 alumnes.
Gestiona: Concertante Barcelona, Academia internacional de música
TEATRE: de 7 a12 alumnes.
TENNIS: 9/10 alumnes.
Els grups es confeccionen segons el nivell de l’alumne per tal d’equilibrar els grups i assolir els objectius programats.
El nivell el determina el monitor segons el treball realitzat la temporada anterior o mitjançant una prova als alumnes nous.

L’educació que els nois i noies reben a les activitats esportives i culturals està fonamentada en els valors universals de:
Veritat - Responsabilitat - Compromís - Respecte - Tolerància - Convivència - Justícia - Solidaritat
Aquesta transmissió de valors els ha de donar una visió del món i de la vida que els animi a obrir-se als altres al
servei del bé comú.
És un model d’educació que creu en els joves, en les seves possibilitats de creixement. La competició es valora
com un mitjà que pot, ben entesa, ajudar a la formació. El resultat o la participació en la competició mai és un
objectiu per si sol.
El mateix passa amb l’aprenentatge de caràcter tècnic, per si sol tampoc representa un objectiu final.
La finalitat és una educació esportiva i cultural que col·labori a la formació integral de la persona.
La dansa, la gimnàstica, el futbol sala, el bàsquet, el volei, el tennis, els idiomes... han de permetre al/la noi/a descobrir el valor de l’esforç com a font de la pròpia satisfacció i principi d’autonomia. El model d’educació que rebin a les
activitats els ha de portar a tractar a tots per igual, però a donar més suport als qui estiguin més mancats de recursos.

NORMATIVA D’ÚS DEL PAVELLÓ

Quotes
activitats
esportives
i culturals

Activitats esportives i culturals: MATRÍCULA + 9 QUOTES MENSUALS (octubre a juny).
Activitats federades: FCF (Federació Calatana de Futbol Sala) i FCB (Federació catalana de bàsquet)
MATRÍCULA + 10 QUOTES MENSUALS (setembre a juny).

Competició

CEEB - Els partits, com a locals, es jugaran en divendres o dissabtes.
FCF (Federació Calatana de Futbol Sala) i FCB (Federació Catalana de Bàsquet) Els partits, com a locals,
es jugaran en dissabte o diumenge.

Gimnàstica artística i tennis: Competició opcional a partir de 3r de primària no inclosa a la quota.

Accessos al Pavelló i Pista Poliesportiva:
L’entrada a l’edifici del pavelló tan sols es podrà fer per l’accés principal, que és el del vestíbul de la recepció.
L’entrada o sortida per les portes d’emergència laterals està totalment restringida, quedant reservada tan sols a situacions puntuals i justificades.
L’accés a la pista poliesportiva s’ha de realitzar sempre pels vestidors.
Accessos als vestidors de la planta baixa:
Els alumnes hauran d’esperar fora de la instal·lació al responsable de l’activitat, i no podran accedir als vestuaris sols.
Els pares no podran accedir als vestuaris a deixar o recollir els seus fills abans o després de realitzar l’activitat.
No són serveis. Els serveis els trobareu a les grades o a la cafeteria.
Per a la correcta utilització de la pista Poliesportiva:
Per fer l’activitat dins de la pista poliesportiva del pavelló no es pot fer ús del mateix calçat de carrer, tot i que aquest
sigui esportiu.
No es permet menjar dins les instal·lacions.
Ús de l’aparcament:
La zona habilitada per aparcament del CE Jesús-Maria (davant del poliesportiu) és d’ús exclusiu dels treballadors
i abonats del Club Esportiu JM segons la normativa interna.

EQUIPACIONS ESPORTIVES: Empresa Pebatex
ESCOLA
D’ANGLÈS

EP - 60h Lectives

TEATRE

Dramatització
Expresió verbal
i corporal
Improvització

1r 2n 3r 4t 5è 6è
Dm i Dj de13:15h a 14:15h

EP

Dc

13:30h a 14:30h

ESO

Dc

15h a 16h

Batxillerat

97,53€

migdia a definir en
funció del grup

50€

Curs 2017 - 2018, els alumnes de 6è EPRI tindran
continuitat a ESO a l’escola.

CONCERTANTE

INICIACIÓ MUSICAL
INSTRUMENT
(Piano, violí, guitarra)
CORAL GOSPEL
CLASSES PARTICULARS

EI

Dl, Dm, Dc o Dj 14:00h a 15:00h

45€

EP i 1r ESO 1r a 6è i 1r ESO Dl, Dm, Dc o Dj 14:00h a 15:00h

60€

ESO

P4

P5

1r a 4t ESO

Dl, Dm, Dc o Dj 14:00h a 15:00h

A concretar horari i preu amb CONCERTANTE.

Matrícula: 40€ en concepte de materials.
Descompte a la Coral Gospel pels alumnes que facin l’activitat d’instrument (Dte: -18€).

35€

Equipacions d’entrenament de futbol-sala, bàsquet, volei i tennis:
- Samarreta blava d’entrenament de CEJM
- Pantaló curt negre d’entrenament de CEJM
Calçat esportiu (en cap cas botes de futbol amb tacs).
En cap cas podran portar un equipament d’un altre institució (Ex.: FCB, Real Madrid, Penya Bq, etc...)
Equipacions per poder disputar els partits de futbol-sala i bàsquet:
Són necessàries i obligatòries a partir de 3r d’EPRI i sempre que es tracti d’un esport amb competició.
Samarreta i pantaló oficials de l’Escola, mitgetes i samarreta tècnica.
Xandall de passeig de CEJM pels equips federats.
Gimnàstica:
El mallot oficial del Club Esportiu JM que servirà pels entrenaments, exhibicions i competicions, i sabatilles de
gimnàstica que poden ser de qualsevol color.
Samarreta blava d’entrenament i malles negres per època de fred.
EMPRESA PEBATEX: Dates i horaris de venda exclusiva a l’escola.

JULIOL: Del 4 al 6 de 9h a 13h i de 16h a 19h
SETEMBRE: Del 5 al 7 de 9h a 13h i de 16h a 19h - Dilluns 12, 19 i 26 de 8h a 12h
OCTUBRE: Dies 5 i 6 de 16h a 20h

A partir del 14/09/2016
venda a través del web
www.tiendabarrachina.com

Cal que t’adrecis personalment a la recepció del Club Esportiu JM, omplis el full d’inscripció i realitzis el pagament
en efectiu de la matrícula.
La signatura de la inscripció implica l’acceptació de la normativa registrada en aquest llibre d’activitats Extraescolars.
Sota cap concepte, acceptarem una signatura per Ordre, per tractar-se de dades personals i intransferibles.
Esperarem fins a darrera hora per poder formar un grup/equip. En cas contrari les famílies rebran una trucada que anul·li
la seva creació per manca d’inscripcions.

MATRÍCULA PER ACTIVITAT INSCRITA
25€ per inscrits els mesos de juny i juliol (2016) i gener, febrer i març (2017).
35€ per inscrits els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre (2016).
12,50€ per inscrits els mesos d’abril, maig i juny (2017).
El pagament de la matrícula nova es farà en efectiu a la recepció del Club Esportiu JM en el moment que s’entregui
el full d’inscripció omplert. Les renovacions aniran domiciliades amb el rebut de juliol.
Matrícula en concepte de reserva de plaça i part del cost total de l’activitat que està fraccionada en mensualitats.
Aquest import només serà retornat en la seva totalitat en el supòsit que no es formalitzi el grup per manca d’inscrits.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les places són limitades i es reserven per ordre d’inscripció.
Si a una activitat no hi ha suficient nombre d’inscrits es suprimirà.
Un cop complet el grup o equip, els nous inscrits passaran a la llista d’espera fins a la confecció d’un altre grup o equip.
Si no s’especifica el contrari, es formaran els grups o equips a partir dels grups-classe del Col·legi Jesús-Maria.
Els alumnes no inscrits a cap activitat no podran romandre a les instal·lacions de l’escola ni fer us dels vestuaris per
entrenos a altres institucions.
Els alumnes de l’ESO que tinguin l’activitat a partir de les 18:30h, tenen la possibilitat d’anar a la Biblioteca.
En cas d’absència a l’escola agrairíem una nota o trucada a la recepció del poliesportiu.
Els alumnes de l’ESO i Batxillerat, apuntats a les activitats esportives no realitzaran activitat els dies de pluja que
impedeixin fer ús de la pista exterior.
És necessari venir equipat amb la roba oficial del Club Esportiu:
- Roba d’entrenament del Club Esportiu JM el dia de l’activitat.
- Roba oficial de competició els dies de partit.
Les sessions no són públiques i no es pot accedir als recintes escolars mentre les activitats s’estiguin desenvolupant.
En cas de donar-se de baixa d’una activitat, s’haurà d’omplir la butlleta, que la faci efectiva, i que es troba a la recepció.
Aquest tràmit és imprescindible per deixar de carregar els rebuts bancaris, i s’haurà de fer abans del dia 20 del mes
anterior al canvi.
Els rebuts domiciliats que vinguin retornats tindran una despesa de 3€ en concepte de comissió per devolució que
anirà a càrrec del titular del rebut.
En cas de donar-se de baixa temporalment d’una activitat per qualsevol causa (incluida lesió) i estar interessats en
mantenir la plaça, es facturarà el 20% de l’import de la quota mensual (quota de manteniment de plaça). En cas
contrari, s’hauria d’abonar una nova matrícula i es perdria el dret de reincorporació inmediata donat que aquesta
plaça es pot oferir a un alumne que estigui a la llista d’espera.
Els alumnes externs a l'Escola que s'inscriguin a una activitat extraescolar sense competició, rebran un càrrec addicional d'uns 10€ (quota en funció del nombre d'inscrits) en concepte d'assegurança d'accidents per pràctica esportiva al
nostre Centre. L'import es facturarà en el primer rebut.
L’enderreriment en el pagament de dues mensualitats en les activitats extraescolars suposarà la baixa en el servei.
Els desplaçaments dels alumnes a les competicions i/o exhibicions són responsabilitat de les famílies. Els monitors no
poden traslladar els alumnes amb el seu vehicle sota cap circumstància.
La direcció es reserva el dret de possibles canvis d’horaris si es presenten incompatibilitats d’última hora a l’àmbit escolar
o per disponibilitat d’espais.
El calendari de vacances i festes oficials de l’Escola es farà extensiu a les activitats extraescolars.

