ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2017/2018

L’AMPA de l’Escola Teresa Bergada us informa que:
- Les activitats es realitzaran i/o s’acabaran d’organitzar en funció del nombre d’alumnes
inscrits (mínim de 6 nens per activitat, tot i que en algunes activitats han de ser més).
- Els preus i horaris de les activitats són orientatius, podran variar puntualment en funció
dels alumnes inscrits i de la disponibilitat del lloc on s’han de dur a terme.
- Els rebuts es cobraran cada dos mesos. Els interessats en les activitats extraescolars que
no siguin socis de l’AMPA, hauran de pagar addicionalment una matrícula de 50€.

INSCRIPCIONS
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

- Per tal de poder realitzar qualsevol de les activitats, s’haurà d’estar al corrent de
pagament del curs anterior.
- El fet de retornar un rebut, genera unes despeses, que es cobraran a qui retorni el rebut.
Consulteu amb l’AMPA, abans de retornar un rebut.
- Per donar-se de baixa d’una activitat, caldrà avisar per escrit, 5 dies abans de l’inici del
mes que causarà baixa. (Demanar imprès de baixa als membres de l’AMPA o la trobareu
disponible a la web de l’AMPA www.ampaescolaalguaire.cat ).
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- Us demanem que respecteu les dates d’entrega del díptic per organitzar les activitats,
que s’iniciaran al mes d’Octubre.
Agraïm d’avant mà la vostra col·laboració.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE L’ALUMNE VOL REALITZAR EL CURS 2017/2018

AMB EL SUPORT:

Nom i cognoms del nen/a_________________________________________________________
Nom i cognoms del pare/mare_____________________________________________________
Adreça___________________________________________________ Curs escolar___________
Telèfon de contacte del pare/mare__________________________________________________
E-mail del pare/mare_____________________________________________________________

En compliment de l’article 5 de la LOPD, l’informem que les dades recollides al present formulari
quedaran incloses al fitxer Dades, el responsable del qual és l’AMPA de l’escola Teresa Bergadà, i seran
tractades per la gestió de l’entitat, i per la gestió econòmica de les activitats.
Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu
electrònic a ampaceiptbergada@gmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA

Núm. compte bancari amb codi IBAN________________________________________________

(Dipositar el díptic a la bústia de l’AMPA Teresa Bergadà)

MARQUEU AMB UNA “X”
□ JOCS DE TAULA Els jocs son una eina d’aprenentatge i socialització fonamental en l’educació.
L’activitat permet als alumnes, desenvolupar diferents habilitats cognitives i motores. Es treballa el
pensament lògic i tàctic, la memòria, l’agilitat mental i la imaginació.
ETAPES EDUCATIVES: primària
DURADA I LLOC: el dimarts de 14.00h-15.00h a l’escola
PREU: 22€/mes el nen/a

□ BÀSQUET gaudir i conèixer aquest esport a través de diferents jocs i exercicis per tal de treballar
a nivell grupal i cooperativament i desenvolupar la coordinació i l’exercici físic.
ETAPES EDUCATIVES: primària
DURADA I LLOC: els dimarts i dijous de 16.30h-17.30h al pavelló
PREU: 28€/mes el nen/a

□ MULTIESPORTS poder practicar tot tipus d’esport (individuals, col·lectius, cooperatius),
utilitzant diferents destreses i materials
ETAPES EDUCATIVES: infantil i primària
DURADA I LLOC: el dilluns de 16.30h-17.30h al pavelló
PREU: 15€/mes el nen/a

□ KITSUNE És un programa d’estimulació primerenca, que treballa les matemàtiques
multisensorials, la intel·ligència emocional i la psicomotricitat, a través de la manipulació i
l’experimentació amb el joc.
ETAPES EDUCATIVES: P4 i P5
DURADA I LLOC: el divendres de 16:30h-17:30h a l’escola
MATRÍCULA I MATERIAL: 15 € per curs
PREU: 23€/mes el nen/a

□ FUNKY conèixer el propi cos, identificar el ritme de la música, crear moviments amb el propi cos
seguint diferents ritmes i representar una coreografia.
ETAPES EDUCATIVES: infantil i primària
DURADA I LLOC: el divendres de 16.30h-17.30h al pavelló
PREU: 15€/mes el nen/a

□ TECNOROBÒTICA es treballa en equip, en el procés de creació i programació i amb el

□ PADEL És un esport que ajuda a prendre consciència de la mobilitat corporal, a apreciar les

desenvolupament de les capacitats STEM
ETAPES EDUCATIVES: l’activitat es divideix de 3 a 5 anys: Lego BEE-BOT i de 6 a 11 anys, Lego WeDo
DURADA I LLOC: el dijous de les 16.30-17.30h a l’aula d’informàtica de l’escola
PREU: 26€/mes el nen/a
MATERIAL: kits bàsics de hardware Lego i software educatiu. Robots Lego inclosos en el preu

distàncies dins la pista, així com el sentit i la velocitat dels moviments.
ETAPES EDUCATIVES: primària
DURADA I LLOC: Grup 1 – dilluns, Grup 2 – dimecres, de 16.30h-17.30h a la pista de pàdel. Els dies
de pluja o vent fort, l’activitat es traslladarà a l’interior del pavelló.
PREU: 21€/mes el nen/a

□ INFO FLASH TECLAT És una activitat on els primers 15 minuts de classe, aproximadament, es
dediquen a la mecanografia (que podran seguir practicant a casa), i la resta aprendran i practicaran
a utilitzar programes d’ús habitual (word, excel, power point, retoc d’imatges, ...).
ETAPES EDUCATIVES: de 3r a 6è
DURADA I LLOC: el dijous de 12.30h-13.30h a l’escola
PREU: 20€/mes el nen/a

□ GIMNÀSTICA RÍTMICA la combinació del ballet, gimnàstica, dansa, l’ús d’aparells, materials i
suport musical, dóna a aquesta modalitat esportiva una consideració d’activitat completa, des del
punt de vista físic i coordinatiu, com de l’àmbit artístic.
ETAPES EDUCATIVES: de P5 a 6è
DURADA I LLOC: el dilluns de 16.30h-18.00h (de P5 a 2n) i el dimecres de 16.30h-18.00h (3r a 6è)
PREU: 20€/mes el nen/a

□ FUTBOL gaudir i conèixer aquest esport a través de diferents jocs i exercicis per tal de treballar
a nivell grupal i cooperativament i dur a terme algunes trobades amb altres escoles.
ETAPES EDUCATIVES: infantil i primària
DURADA I LLOC: els dimarts i dijous de 16.30h-17.30h al pavelló
PREU: 28€/mes el nen/a

□ PATINATGE És un esport complert que potencia l’equilibri i la coordinació amb la música, tot
fent coreografies individuals o de grup. Els alumnes s’emmirallen amb els patinadors/res que en
saben més i sempre intenten millorar.
ETAPES EDUCATIVES: infantil i primària
DURADA I LLOC: el divendres de 16.30h-18.00h al pavelló
PREU: 21€/mes el nen/a

□ RUNNING Es dona l’oportunitat de practicar un esport a l’aire lliure, en la seva vesant no
competitiva, de com fer un bon escalfament abans de començar o els estiraments correctes un cop
acabat l’exercici.
ETAPES EDUCATIVES: primària
DURADA I LLOC: els dilluns i divendres de 16.30h-17.30h a l’entorn de l’escola, la serra i el pavelló.
L’activitat es portarà a terme a l’aire lliure, sempre que la climatologia ho permeti. En cas contrari,
es traslladarà a l’interior del pavelló o l’esbart Bell-camp
PREU: 21€/mes el nen/a
□ Us interessa poder fer alguna altra activitat? Alguna de les activitats proposades us
interessaria fer-la, però en un altre horari? Deixeu-nos la vostra proposta aquí, i
valorarem l’opció
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