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 mes. Els interessats en les activitats extraescolars que no siguin socis de l’AMPA, hauran de pagar addicionalment una matrícula de 50€.
- 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 d’alta després
www.ampaescolaalguaire.cat ).

de haver començat les activitat, ho caldrà comunicar a traves dels següents canals. (ampaceiptbergada@gmail.com o

- Per donar-se de baixa d’una activitat, caldrà avisar per correu electrònic o través de la web, 5 dies abans de l’inici del mes que causarà baixa. (ampaceiptbergada@gmail.com
o www.ampaescolaalguaire.cat ).
Agraïm d’avant mà la vostra col·laboració.
LES ACTIVITATS PROPOSADES PER EL CURS 2019-20 SON LES SEGUENTS:

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: 18€/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: de 1r a 6è

DURADA I LLOC: Els dilluns i divendres de 16.30h-17.30h a l’entorn del camp de futbol.

PREU: 21€/mes el nen/a (11€ mitja activitat)

DANCESCAPE 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: de P3 a 6è

DURADA I LLOC: el dijous de 16.30h-17.30h al pavelló

PREU: 16€/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: de P3 a 6è

DURADA I LLOC: el divendres de 16.30h-18.00h al pavelló

PREU: 21€/mes el nen/a

MULTIESPORTS poder practicar tot tipus d’esport (individuals, col·lectius, cooperatius), utilitzant diferents destreses i materials.
ETAPES EDUCATIVES: de P3 a 6è

DURADA I LLOC: el dilluns de 16.30h-18.00h al pavelló

PREU: 16€/mes el nen/a

ENGINY Busca el desenvolupament dels potencials naturals de cada nen tenint com a motor principal la creativitat.
ETAPES EDUCATIVES: de 1r a 6è

DURADA I LLOC: el dilluns de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

HOQUEI Esport adequat per al desenvolupament dels nens, ja que tracta d'associar conceptes relacionats amb el
bon desenvolupament físic, l'estimulació cognitiva i el desenvolupament de valors.
ETAPES EDUCATIVES: de 1r a 6è

DURADA I LLOC: el dimarts de 16.30h-18.00h al pavelló

PREU: 21€/mes el nen/a

EXPRESSIO PLASTICA L’infant s’endinsa en l’aprenentatge vivencial de les arts plàstiques a través de la descoberta manipulat iva i de la realització de diverses activitats.
ETAPES EDUCATIVES: de P3 a P5

DURADA I LLOC: el dimarts de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

CARTONNING Té com ha objectiu principal aprendre tècniques de dibuix i habilitats lingüístiques.
ETAPES EDUCATIVES: de 3r a 6è

DURADA I LLOC: el dimarts de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

UKELELE Té com ha objectiu principal afavorir el aprenentatge del llenguatge musical.
ETAPES EDUCATIVES: de 1r a 6è

DURADA I LLOC: el dimarts de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

MUSIQUEM A través de la mateixa, els mes petits, podran conèixer el món musical.
ETAPES EDUCATIVES: de P3 a2n

DURADA I LLOC: el dijous de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

TEATRE L’activitat busca orientar i oferir als alumnes un coneixement senzill, específic i enriquidor sobre el mateix.
ETAPES EDUCATIVES: de 1r a 6è

DURADA I LLOC: el dimecres de 16.30h-17.30h a l’escola

PREU: 16€/mes el nen/a

NATACIO El Club Natació Almenar, ofereix als socis l’AMPA de l’escola Teresa Berguedà, l’extraescolar de natació,
ETAPES EDUCATIVES: de P3 a 6è

DURADA I LLOC: el dissabte de 18.00h-19:00h a la piscina de l’escola Episcopal

PREU: 210€/ANUAL

DILLUNS

DIMARTS

12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

RITMICA
(P5 - 2on)

MULTIESPORTS RUNNING ENGINY HOQUEI
(P3-6è)
(1r-6ê) (1r-6è) (1r-6ê)

EXPRESSIO PLASTICA (p3 2n) UKELELE
CARTONNING (3r-6è)
(1r 6è)

DIMECRES
CRIXEMENT PERSONAL / COS I MENT (1r-6è)
CRIXEMENT PERSONAL (P3-P5)
RITMICA
(3er - 6è)

DIJOUS

TEATRE
(1r 6è)

DIVENDRES

DISSABTE

DANCESCAPE MUSIQUEM PATINATGE RUNNING
(P3-6è)
(P3 2n)
(P3-6è)
(1r-6ê)
NATACIO
(P3_6è)

Horaris inicialment proposats i pendents de confirmació

