EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA 2017-2018

ANGLÈS
Fomentem l’expressió oral de

La Gosia Wirkus i el seu equip de Petit London ens ofereixen aquesta activitat destinada
als alumnes de primària per fomentar l’expressió́ oral. A través de flashcards amb
diferents situacions, jocs i contes es treballarà̀ i s’ampliaran el vocabulari i les estructures
gramaticals. Amb els més grans, a través del role play, simularan situacions que es
poden trobar a la vida real com ara anar al metge, anar a comprar, sopar en un
restaurant, demanar localitzacions…

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 GironaJudo.

FUTBOL SALA
El futbol Sala pretén ser una eina complementaria al model educatiu escolar que es
desenvolupa en l’escola ordinària setmanalment, amb l’objectiu de donar una continuïtat
a la formació esportiva del nen/a, basant-nos en la seva educació integral i adquirint
capacitats, habilitats, destreses, coneixements, així com també, actituds, normes i
valors, que acostaran al nen/a a l’esport amb un ventall d’adquisicions molt ampli, i
sobretot amb un bon esperit crític.

JOC TEATRAL (1er i 2n)
Anna Maria Hidalgo
Activitat de descoberta de les arts escèniques basada en jocs i exercicis que permeten
als infants desenvolupar les seves qualitats interpretatives, enriquir l’expressió corporal
i dramàtica, potenciar el treball d’equip, fomentar la creativitat i facilitar la improvisació.
Es treballarà l’expressió corporal i verbal, el joc dramàtic, la representació i la introducció
al maquillatge.

MINI VOLEIBOL
Activitat d’introducció al mini voleibol a partir del joc, amb alternança de jocs cooperatius
i jocs competitius. Apropament a les regles de joc.
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TEATRE
Anna Maria Hidalgo
Activitat d’apropament i aplicació de diverses disciplines teatrals per a la preparació i
realització d’una escenificació final. Es treballarà l’expressió corporal, l’expressió oral, la
dicció i projecció de la veu, el joc dramàtic, la improvisació i representació i el
maquillatge.

ROBÒTICA
Introducció a la robòtica amb Lego Wedo i Scratch (Cicle Inicial)
És una activitat destinada als nens/es de Cicle Inicial, on els alumnes treballen de forma
creativa amb peces de Lego a les que hi van afegint motors i sensor, per convertir-los
en petits robots. Aquests robots prendran vida amb el programa Scratch, un software de
programació infantil elaborat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) i referent
mundial en el camp del treball de noves tecnologies a l'aula. De forma cooperativa i
lúdica els alumnes s'introdueixen en el món de la robòtica i mentre aprenen,
descobreixen, creen i es relacionen amb els companys.
Robòtica amb Lego Mindstorms (Cicle Mitjà i Superior)
Els vostres fills/es s'introduiran en la robòtica educativa a partir de la construcció de
robots de Lego Mindstorms. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques
creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació i encaminat a superar els
problemes plantejats amb el guiatge dels nostres educadors. Els vostres fills treballaran
les competències matemàtiques i la comprensió lectora de forma lúdica mentre munten
i programen els robots.
* Cal un mínim de 8 usuaris perquè el grup sigui viable.

FAMA
FAMA Girona
L’objectiu més important del PROJECTE EDUCATIU i ESPORTIU FAMA GIRONA és
aconseguir que gaudint de la dansa en tota la seva expressió i l’aprenentatge en el lleure
els alumnes coneguin més el seu propi cos i les seves possibilitats, valorin la feina feta
per un mateix i la dels altres. Junts sumem i millorem!!!
Volem que els nens i nenes ,aprenguin els passos bàsics dels diferents estils de ball i
siguin capaços de seguir una coreografia i la seva tècnica que requereix: coordinació,
flexibilitat, equilibri, sentit del ritme musical i expressió per a interpretar la coreografia
sense vergonya exterioritzant les emocions.
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PATINATGE
Fem sport!

Tots els alumnes podran rebre un aprenentatge d’aquest esport tant de forma
lúdica com també a través d’un entrenament més específic, on es realitzarà la
tècnica dels diferents elements, figures, salts i piruetes, ...
Activitats lúdiques d’equilibris amb els patins, desplaçaments endavant i
endarrere i muntatge de coreografies.
*Cal portar roba còmode i calçat esportiu i patins de 4 rodes (no de línia).

ESCOLA ESPORTIVA (1er i 2on)
Fem esport!
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).
Dia: Dimarts de 17:00h a 18:30h
Lloc: Aquesta activitat es realitzarà a les instal·lacions del GEiEG a St. Narcís.
El trasllat de la mainada fins a les instal·lacions del GEiEG St. Narcís i la recollida,
al mateix lloc, ANIRÀ A CÀRREC DE LES FAMÍLIES!
https://goo.gl/maps/EsikDAeqwXm

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS · PRIMÀRIA 2017-18

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A __________________________________________________________________
CURS (2017-18) ______________ TELÈFONS _________________________________________________________

DADES BANCÀRIES □ El mateix número de compte on es cobra servei de menjador

□ Nou número de compte (24 dígits) _ _ _ _ ENT_ _ _ _ OF._ _ _ _ DC_ _ NÚMERO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERVEI DE BON DIA

□ ANGLÈS
Divendres
□ ROBÒTICA
Dilluns
□ ROBÒTICA
Dilluns
□ JOC TEATRAL
Dimarts
□ TEATRE
Dijous
□ JUDO GRUP 1
Divendres
□ JUDO GRUP 2
Divendres
□ FUTBOL SALA 1 dia □ Dill. o □ Dimec.
□ FUTBOL SALA 2 dies Dilluns i dimecres
□ MINI VOLEI
Dimarts
□ FAMA
Dimecres
□ PATINATGE
Dijous
□ ESCOLA ESPORTIVA Dimarts

1r a 6è

26 €

1r - 2n - 3r

25 €

4t - 5è - 6è

27 €

1r - 2n - 3r

18 €

4t – 5è – 6è
1r - 2n

21 €

3r - 4t - 5è - 6è

26,5 €

1r a 6è

27,50 €

26,5 €

1r a 6è

46 €

1r a 6è

23 €

1r a 6è

21 €

1r a 6è

27 €

1r - 2n

27 €

Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□ Bon dia 30 minuts
25 €

□ Bon dia
□ Bon dia

1 hora
1,30 hora

35 €
40€

SERVEI DE BONA TARDA
Usuari habitual (més de 10 dies al mes)
□ Bona tarda 30 minuts 25 €

□ Bona tarda 1 hora
□ Bona tarda 1,30 hora

35 €
40 €

Observacions:

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ

SIGNATURA
Pare/mare/tutor

Cal lliurar el full d'inscripció correctament omplert de l’4 al 18 de
setembre en horari de secretaria o a la bústia de l'AMPA. Les quotes es
cobraran per rebut bancari mensual.
IMPORTANT

Girona, ..................................... de 2017

1. Les famílies que varen fer la preinscripció se’ls hi reserva la plaça, però és
obligatori formalitzar la inscripció per confirmar la reserva.
2. La inscripció no tindrà validesa si el full no conté totes les dades personals i
bancàries.

Accepto que siguin utilitzades les imatges que es
puguin realitzar durant l'activitat per tal d'il·lustrar
materials de caràcter gràfic i audiovisual de
l’activitat del l’activitat extraescolar:

3. No es reserva plaça d’un curs a l’altre. No s’accepten inscripcions fora de
termini.
4. L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no s'arriba al nombre
necessari d'inscrits.
5. Les activitats comencen a l'octubre i acaben al maig, excepte guarda que
comença i acaba com el curs escolar.
6. 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.
7. 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.

□ Sí □ No
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades personals recollides en aquest formulari
s’incorporaran al fitxer EXTRAESCOLARS, el responsable del qual
és l’ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA VERD. Les
vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder-vos
prestar els serveis esmentats prèviament en aquest mateix full
d’inscripció i només seran cedides a l’empresa adjudicatària de
la prestació del servei del casal. Aquestes dades no es
comunicaran o cediran a cap entitat, empresa o persona diferent
a les citades anteriorment Podeu exercir els vostres drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del
vostre DNI, adreçada a ampaverd@ygmail.com o bé a AMPA
Escola Verd, Carrer Joan Maragall 32, BS - 17002 GIRONA.

