EXTRAESCOLARS INFANTIL 2015-16

ANGLÈSUn contacte amb l’idioma des de ben petits facilita enormement l’aprenentatge d’aquest. Els nens aprenen
d’una forma natural i dinàmica

ESCOLA ESPORTIVA
Rotació esportiva en la qual els nens/nenes rebran petits tastets de diferents modalitats esportives amb
l’objectiu d’adquirir coneixements de cadascuna d’elles amb els següents objectius: educar a través de
l’esport, conèixer noves disciplines i activitats esportives, familiaritzar-se amb les normes bàsiques de cada
esport, gaudir de cadascuna de les activitats proposades, fomentar la competició a través del joc net,
adquirir coneixements tècnics i tàctics dels diferents esports (bàdminton, hoquei, rugbi, atletisme, beisbol,
handbol)

VIU LA MÚSICA: CANTA I BALLA · Judit Sala i Ànnia Pons NOVETAT!
Viu la Música és un projecte que combina la veu i la dansa que ha nascut amb la idea de ser una activitat
alternativa. Són gèneres que des de sempre han combinat bé dalt dels escenaris i que potencien la
creativitat, les relacions amb altres nens i nenes i el treball en grup. Conèixer els diferents estils de ball
com Hip-Hop, Jazz, Contemporani ... Combinant-ho amb el cant.

JUDO · Associació Girona Judo
Activitat d’iniciació al judo, esport amb un marcat perfil formatiu i educatiu, tant en l’aspecte físic com
psicològic. La quota dóna dret a examen (cinturó i diploma) i a participar a totes les activitats lúdiques i
esportives organitzades per l’Associació Girona-Judo.

MA I MANETES · Neus Cutrinas.
Activitat de manualitats que combina tècniques i materials ja coneguts pels infants (cartolina, pintura...)
amb d’altres per descobrir (fang, fusta, guix, sorra...). Es realitzaran treballs individuals o de grup, que
permetin el coneixement dels colors, del modelat, de les matèries, del dibuix.

SERVEI DE BON DIA i BONA TARDA · Girolleure
El servei s’ofereix de 7,30 a 9h i de 16,30 a 18,00 i es pot utilitzar des del primer dia de curs.
SERVEI DE BON DIA
Els infants, al matí, podran venir a partir de les 7,30. Els familiars acompanyaran a l’infant al gimnàs, lloc
destinat per a dur a terme aquest servei.
Quan toqui el timbre de les 9h s’acompanyarà als alumnes a les seves respectives files i als nens i nenes
de P3 a la seva aula.
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SERVEI DE BONA TARDA
A la tarda quan surtin de l’escola, els monitors recolliran els infants d’educació infantil a les aules i els de
primària s’esperaran en un lloc establert.
Es treballaran diferents activitats. Diàriament, s’organitzaran diferents tasques per als infants. Els nens de
primària que portin deures per fer se’ls facilitarà l’ambient adequat perquè els puguin realitzar.
• Es considerarà usuari habitual a partir de 10 dies al mes de fer ús d’aquest servei:
30 minuts – 25 euros/mes
1 hora – 35 euros/mes
1,30 minuts – 40 euros/mes
També hi ha la possibilitat de dia esporàdic (menys de 10 dies al mes):
30 minuts – 2,50 euros/dia
1 hora – 3,50 euros/dia
1:30 minuts – 4,50 euros/dia
Cada dia es passarà llista dels nens i nenes que han utilitzat aquest servei de forma esporàdica i, a mes
vençut, es cobrarà l’import que correspongui.

Horaris:
DILLUNS
P4

P5

DIMARTS

Mà i manetes
13.45-14.45

Viu la Música:
Canta i Balla
16.30-18

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANGLÈS
13.45-14.45

Mà i manetes
13.45-14.45

ANGLÈS
13.45-14.45
Judo Grup 1
16.30 - 18
Escola esportiva
16.30-18

SERVEI DE BON DIA i BONA TARDA de 7:30 a 9 i de 16:30 a 18 POT FER-SE CADA DIA
O BÉ DIES PUNTUALS i EN FRACCIONS DE 30 MINUTS

**Pel bon desenvolupament de les activitats considerem important que els pares comptem amb l´opinió
dels fills a l’hora d’apuntar-los.
**Els grups i els horaris del quadre d’activitats poden quedar modificats segons el nombre de nens que s´hi
apuntin.

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS · INFANTIL 2015-16
NOM I COGNOMS DE L´ALUMNE/A: ............................................................................................................
CURS (2015-16): ................ TELÈFONS: ........................................................................................................
DADES BANCÀRIES :

□ El mateix número de compte on es cobra servei de menjador
□ Nou número de compte (20 dígits)
IBAN

ES

Entitat: ................Oficina: ................D.C.:.......... Número: ...................................................

MARQUEU AMB UNA X L'ACTIVITAT O ACTIVITATS QUE DESITGEU:

□
□
□
□
□
□

Activitat

Dia

Curs

PREU*

ANGLÈS

divendres

P4 i P5

20,00 €

MA i MANETES

dilluns

P4

16,50 €

MA i MANETES

dimarts

P5

16,50 €

ESCOLA ESPORTIVA

divendres

P5 - 1r - 2n

25 €

JUDO

divendres

P5- 1r - 2n

25,50 €

VIU LA MÚSICA

dilluns

P5-1er-2n

25,50 €

SERVEI DE BON DIA SERVEI DE BONA TARDA

usuari habitual (més de 10 dies al mes)

□ Bon dia 30 minuts
□ Bon dia 1 hora
□ Bon dia 1,30 h.

25 €
35 €
40 €

usuari habitual (més de 10 dies al mes)

□ Bona tarda 30 minuts
□ Bona tarda 1 hora
□ Bona tarda 1,30 h.

25 €
35 €
40 €

Observacions: ...............................................................................................................................................
SISTEMA D'INSCRIPCIÓ: Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert de l’1 al 18 de setembre
en horari de secretaria o a la bústia de l'AMPA. Les quotes es cobraran per rebut bancari mensual.
IMPORTANT
1. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté totes les dades personals i bancàries
2. No es reserva plaça d´un curs a l´altre. No s´accepten inscripcions fora de termini.
3. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no s'arriba al nombre necessari d'inscrits
4. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig, excepte guarda que comença i acaba com
el curs escolar
5. En cas de voler-se donar de baixa d'una activitat cal comunicar-ho per escrit a la secretaria de l'AMPA,
i la baixa es farà efectiva al final del trimestre en curs
6. Us recordem que els pares i/o acompanyants dels nens i nenes no us podeu quedar a les instal·lacions
durant el transcurs de les activitats extraescolars.

* Famílies que no paguen AMPA, increment del 40% del preu de l'activitat

Data i signatura del pare, mare o tutor

