NORMES I BENVINGUDA A L’ESCOLA
CURS 2015-2016
Estimats pares i mares
L’Ajuntament de Calvià i l’equip educatiu vol donar-vos la benvinguda a les activitats de
dansa d’Es Generador, que es duran a terme des del mes d’octubre fins el mes de juny.
El nostre objectiu és potenciar la dansa al municipi de Calvià.
Esperam cobrir les seves expectatives i que gaudeixin amb les activitats.
A continuació exposam unes normes que els i les alumnes han de seguir per al bon
funcionament de les activitats.
- Imprescindible assistir a classe amb la vestimenta i pentinat adequat (que s’especificarà
més endavant en les diferents disciplines).
-Es demana PUNTUALITAT, tant a l’arribada com a la sortida dels i les alumnes, ja que
els professors i professores de dansa són responsables dels seus alumnes fins que els
entreguin als pares i mares o persona autoritzada i, molts d’ells han d’acudir a altres
centres a fer més classes.
- A partir dels 6 anys, és convenient que els i les alumnes es canviïn tots sols al vestuari,
d’aquesta forma ajudam a que els nostres fills i filles siguin més autònoms.
-Els pares, mares o tutors dels i les alumnes han d’ acompanyar als seus fills i filles a la
classe respectiva. Durant l’espera dispondran de la biblioteca (horari: dilluns, dimecres i
divendres de 16 a 21 hores) i del hall de l’edifici. Igualment, hauran de pujar a recollir-los
a la mateixa aula quan finalitzi la classe.
-Per la seguretat de tots i totes les usuàries i especialment dels més petits, hem d’evitar
que els infants corrin per l’ interior d’Es Generador sobretot en patins, tricicles o altres
vehicles infantils, que pugin i baixin sols per l’ascensor o que juguin pels passadissos.
-Recordeu que no es permet menjar/beure en tot l'edifici, sols està permès a la zona
“Carburant”, situada a la planta baixa, on hi ha les màquines de begudes i menjar/beure.

-Els i les alumnes que tenguin classe a última hora, podran baixar amb el professor/-a
al hall a esperar que els venguin a recollir. Els i les alumnes no podran sortir de l’edifici
sinó s’ha entregat al professor o professora una autorització paterna/materna en la qual
s’especifiqui el permís per sortir o la recollida de l’alumne per una altra persona.
L’horari d’Es Generador és:
- Matins: Dimarts i dijous de 10 a 14 h.
- Horabaixes: de dimarts a dissabte de 17 a 21 h (mes de setembre)
de dilluns a dissabte de 16 a 21 h (d'octubre a juny)
-Per afavorir el rendiment dels i les alumnes no es permetrà als pares i mares veure
les classes. En moments puntuals s’organitzaran sessions de portes obertes que
permetran veure el progrés dels vostres fills/-es.
-Els i les alumnes no han de dur objectes com rellotges, joguines ...
-Els i les alumnes hauran de justificar les absències al professor/-a.
-El termini d’inscripció per formar grups a principi de curs serà del 3 al 25 de setembre
de 2015. Durant tot el curs es poden apuntar si hi ha plaça.
CALENDARI DELS DIES QUE EL CENTRE ESTARÀ TANCAT
12 d'Octubre – Festa Nacional
2 de Novembre – Dilluns següent al dia de Tots Sants
7 de Desembre – Dilluns següent al dia de la Constitució
8 de Desembre – Inmaculada Concepció
29 de Febrer- Festa Escolar Unificada
1 de març- Dia de les Illes Balears
NADAL: del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
PASQUA: del 24 de març a l'1 d'abril (ambdós inclosos)
Teniu el Reglament que regula l’ús de les instal·lacions municipals de
l’Equipament Juvenil Es Generador a la vostra disposició per a qualsevol
dubte o suggeriment.

Durant la setmana del 19 al 24 d'octubre poden produir-se canvis organitzatius en les
classes amb motiu de la celebració del Seminari Internacional "Step In - Informal is
Normal?" a l'edifici d'Es Generador.

Urban
Dance

Sandra Magan

Activitats i horaris de les classes.
Dilluns
16:30-17:30
Espanyol 1 /
Modern 1
17:30-18:30
Ballet 1
Español 2
18:30-19:30
Ballet 2

Dimarts
16:30-17:30
Teatre 1 /
Modern 2
17:30-18:30
Modern 3
Teatre 2 / 3
18:30-19:30
Modern 4

QUOTES

Dimecres
16:30-17:30
Modern 1

Dijous
16:30-17:30
Modern 2

Divendres
16:30-17:30
Espanyol 1

Dissabte
16:30-18:30

17:30-18:30
Ballet 1

17:30-18:30
Modern 3

17:30-18:30
Espanyol 2

Urban
Dance

18:30-19:30
Ballet 2

18:30-19:30
Modern 4

Activitats complementàries que es realitzaran durant el curs:
Actuació de Nadal, Portes obertes, dia de la Dansa, final de curs i altres activitats.
Reunió informativa als pares i mares:
Dimarts 29 de setembre de 2015 a les 18'00 h a la Sala Amplificador d'Es Generador
Disciplina

Professor/a

Ballet

Cristina Juaneda

Modern

Esther Albertí /
Cristina Juaneda

Espanyol

Cristina Maeso

Teatre

Guillem Juaneda

Vestimenta i pentinat
Nines: Mitges, sabates roses i malla rosa
(ballet 1) / granate (ballet 2)
Nins: Calçons curts negres, camiseta blanca i
sabates negres
Els cabells recollits amb una trossa “monyo” o
una cinta elàstica al cap en el cas de tenir el
pel curt.
Camiseta de l’escola, preu 7 Euros
Roba còmoda i esportives
Camiseta de l’escola, preu 7 Euros
Nines: Sabates de tacó negres, falda negra,
malla lila (Espanyol 1) / blava (Espanyol 2)
Nins: Calçons curts negres, camiseta blanca i
sabates negres.
Cabells recollits amb una trossa “monyo” o una
cinta elàstica al cap en el cas de tenir el pel
curt.
Camiseta de l’escola, preu 7 Euros
Roba còmoda i esportives
Camiseta de l’escola, preu 7 Euros

Roba còmoda i esportives
Camiseta de l’escola, preu 7 Euros

HORE
S

MENSUA
L

RESIDENTS
TRIMESTRAL

ANUAL

MENSUAL

NO RESIDENTS
TRIMESTRAL

ANUAL

1H

15 €

45 €

100 €

19 €

57 €

130 €

2H

25 €

75 €

200 €

32 €

96 €

260 €

4H

40 €

120 €

340 €

53 €

159 €

462 €

6H

50 €

150 €

380 €

67 €

201 €

588 €

8H

60 €

170 €

420 €

81 €

242 €

714 €

* Membres de famílies nombroses i persones amb discapacitat igual o superior al
33% ambdós casos residents (1ª residència) i empadronats a Calvià abans de l'1 de
maig de 2015, tendran un descompte del 50%.
* Descomptes a les quotes a partir de 4 hores setmanals.
* El pagaments trimestrals i mensuals s’efectuaran abans del dia 5 i s'enviarà el
justificant bancari via email. Les famílies nombroses A MÉS entregaran el
justificant bancari al professor/a.
*Per provar 1 classe s'abonaran 3 € al professor/-a que posteriorment es
descomptarà de la quota i s'haurà d'emplenar el formulari corresponent..

Ingrés núm. de compte Banc Sabadell
IBAN ES71-0081-0159 - 66 - 0001472748
IMPORTANT: NO s'acceptarà cap inscripció que no estigui
signada i que no tengui TOTA la documentació sol·licitada (1
fotografia, certificat d'empadronament, fotocòpia justificant
bancari i fotocòpia cartilla família nombrosa).
Per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a:
Mª Antonia Mas 637857195 (directora)
Isabel Garau 667434533 (coordinadora)
Correu electrònic dansaesgenerador@hotmail.es

