Benvolguts pares i mares,

Acompanyem la informació i graella de les activitats extraescolars que es proposen pel curs
2018/19.

Des de l’AMPA de l’Escola, es vol que les activitats extraescolars segueixin les línies
pedagògiques i l’ideari de l’escola, amb el propòsit que les activitats en grup afavoreixin la
socialització entre els nens/es que hi participen, el respecte i la pràctica de l’esport.

DATES:
Del 25 de Juny al 13 de setembre: Període d’inscripció.
Divendres 14 de setembre: Es donaran a conèixer al vestíbul de l’escola les llistes amb els
grups de les diferents activitats, atès que és necessari la inscripció d’un número mínim de
nens/es per activitat.
Dilluns 17 de setembre Inici d’activitats extraescolars (amb l’horari que correspongui a
l’activitat)

Cal omplir la inscripció en el formulari que us adjuntem per e-mail i que podreu també trobar a
la pàgina web de l’escola a partir del 20 de Juny. També cal imprimir i signar el full
d’autoritzacions generals i fer-lo arribar a la secretaria de l’Escola abans de l’inici de les
activitats.

INFORMACIÓ IMPORTANT:


Es demana molta puntualitat a l’hora de les recollides (respectant així els horaris
dels monitors/es), ja que els monitors no es faran càrrec dels alumnes un cop
acabades les activitats.



Si el vostre fill/a no pot assistir algun dia a les activitats, cal avisar al mestre o bé a la
consergeria de l’Escola portant la butlleta AVUI NO EM QUEDO A EXTRAESCOLARS per
tal que ho facin saber al monitor corresponent. També podeu comunicar-ho via
WhatsApp a la Teresa Torrents (Telf. 691660221)



Les activitats esportives que comencen a les 17h, els nens berenen un cop acabada
l’activitat, menys aquelles activitats que hi hagi nens/es d’Educació Infantil.



Tots els nens/es de l’Escola que fan activitats extraescolars, disposen d’una
assegurança que els cobreix mentre dura l’activitat i que està inclosa en el preu.



En el preu de les activitats esportives també s’inclou l’activitat del dissabte (quan n’hi
ha). La llicencia esportiva per poder participar en els Jocs Esportius Escolars es pagarà
a part durant el primer trimestre.

Tal com en l’assemblea General de l’AMPA es va informar, si un grup de mínim 4 infants vol
realitzar una activitat NO ofertada en aquest programa, preguem ens ho comuniqueu abans
del dia 15 de Juliol, per poder obrir l’activitat, la comissió d’extraescolars ho gestionarà.

QUOTES DE LES ACTIVITATS:


Es girarà un rebut mensual a l’entitat bancaria facilitada a l’escola, en el cas que
vulgueu que sigui una altre cal especificar-ho en el formulari de la inscripció.



Demanem que les altes i baixes de qualsevol de les activitats sigui a final del trimestre,
per tal d’afavorir així una continuïtat de les diferents activitats. Per tant les altes i
baixes seran trimestrals.



Quan un nen o nena faci tres o més activitats extraescolars diferents se us aplicarà un
15% de descompte sobre l’import total d’aquestes. Aquest descompte no és
acumulable a altres possibles descomptes que es puguin oferir ocasionalment.



L’alumne que no estigui al dia del pagament de les quotes de les activitats no les podrà
continuar realitzant.

PLA CATALÀ DE L’ESPORT:
Aquest curs 2018-2019, la nostra Escola vol continuar formant part del Pla Català de l’Esport.
Aquest projecte té com a principal objectiu incrementar la participació en activitats físiques i
esportives en horari no lectiu aprofitant el gran potencial educatiu i formatiu que donen
aquestes activitats.

Perquè les activitats extraescolars funcionin, necessitem l’ajuda i la comprensió de totes les
famílies, hem de ser conscients dels espais dels que disposem. Quedem a la vostra disposició i
aprofitem per animar-vos a col·laborar amb l’AMPA.

Organització:

Junta de l’Ampa

Comissió d’extraescolars :

Margarida Rosa – 637 41 75 54
Alba Conill - 647 50 73 13

Coordinadora d’extraescolars : Teresa Torrents - 691 66 02 21

Per posar-vos en contacte amb nosaltres teniu l’adreça: ampa@ateneuigualadi.org i de la
bústia de l’Ampa al vestíbul de l’escola.
Gràcies per tot i bon curs 2018-19 a tothom!
Comissió d’Extraescolars

CLASSE: CONILLETS (P3)

17’30-18’30

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Espai del conte

Psicomotricitat

Taller de música

DIJOUS

Expressió
corporal

DIVENDRES

Jocs i ritmes

CLASSE: OCELLS (P4)
DILLUNS

DIMARTS

Judo*

17’00-18’30

Espai del conte

Patinatge

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Patinatge

Jocs i ritmes

Judo*
Espai i tallers

Taller de
música

Psicomotricitat

Preesport

DIMARTS

DIMECRES

Expressió corporal

Preesport

CLASSE: LLEONS (P5)
DILLUNS

Judo*

17’00-18’30

Patinatge

Espai del conte

DIJOUS

Gimnàstica
rítmica

Judo*

Esplai i tallers Taller de música

Preesport

DIVENDRES

Patinatge

Jocs i ritmes

Preesport

Preesport
Expressió corporal

* Els alumnes que facin Judo a les 17h berenaran i faran esbarjo vigilat fins les 17:30h que comença l'activitat.

CLASSE: AGUILES (1er) i ARANYES (2n)
DILLUNS

DIMARTS

Judo*

DIMECRES

DIJOUS

Judo*

Speaking

Taller

DIVENDRES

Patinatge

Gimnàstica
rítmica

Iniciació
Esportiva
masc/fem

Expressió corporal

Iniciació
Esportiva
masc/fem

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Speaking

Polisportiu
masc/fem

Patinatge

Guitarra

Hip Hop

Iniciació
Esportiva
masc/fem

DILLUNS

DIMARTS

Patinatge

Polisportiu
masc/fem

scrapbooking

Guitarra

Polisportiu
masc/fem

scrapbooking

17’00-18’30

CLASSE: PUPUTS (3er)

Taller

17’00-18’30
Hip Hop

Judo*

Tennis Taula

Patinatge

Gimnàstica
rítmica

Judo*

* Els alumnes que facin Judo a les 17h berenaran i faran esbarjo vigilat fins les 17:30h que comença l'activitat.

GAVINES (4rt)
DILLUNS

DIMARTS

Patinatge

Polisportiu
masc/fem

scrapbooking

Guitarra

Polisportiu
masc/fem

17’00-18’30
Hip Hop

Judo*

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Speaking

Polisportiu
masc/fem

Taller

Patinatge

Judo*

Gimnàstica
rítmica

Photoshop /
Imatge

Tennis Taula

* Els alumnes que facin Judo a les 17h berenaran i faran esbarjo vigilat fins les 17:30h que comença l'activitat.

ISARDS (5è) i CASTORS (6è)
DILLUNS

DIMARTS

Patinatge

Polisportiu
masc/fem

scrapbooking

Guitarra

Polisportiu
masc/fem

17’00-18’30
Hip Hop

DIMECRES

Judo

DIVENDRES

Speaking

Polisportiu
masc/fem

Taller

Patinatge

Gimnàstica
rítmica

Photoshop /
Imatge

Tennis Taula
18’30-19’30

DIJOUS

Judo

! Els alumnes d’isard i castors faran judo a segona hora, de 18’30h a 19’30h.

QUOTES DE LES ACTIVITATS
ESPAI DEL CONTE
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

JOCS I RITMES
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

ESPLAI I TALLERS
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

PSICOMOTRICITAT
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

TALLER DE MÚSICA
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

PREESPORT
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

SPEAKING
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
28,00 € / mensual

GIMNÀSTICA RITMICA
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

EXPRESSIÓ CORPORAL
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

GUITARRA
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
20,00 € / mensual

TALLER DE SCRAPBOOKING
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
20,00 € / mensual
Material: 20 € /trimestre

HIP HOP
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

PHOTOSHOP / IMATGE
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

PATINATGE
És recomanable l'ús de proteccions i casc.
DIES / SETMANA

PREU

2 dies a la setmana

29,00 € / mensual

1 dia a la setmana

18,00 € / mensual

INICIACIÓ A L’ESPORT
DIES / SETMANA

PREU

2 dies (inclòs dissabte)

29,00 € / mensual + llicencia*

1 dia (inclòs dissabte)

18,00 € / mensual + llicència*

POLISPORTIU
DIES / SETMANA

PREU

3 dies (inclòs dissabte

35,00 € / mensual + llicencia*

2 dies (inclòs dissabte)

29,00 € / mensual + llicencia*

1 dia (inclòs dissabte)

18,00 € / mensual + llicencia*

*El preu no inclou l'import de la llicència esportiva.
La samarreta de joc per les diferents competicions de l’escola serà la samarreta de l’abella.
Els resultats i les classificacions dels diferents equips de l’Escola que participen en els Jocs
Esportius Escolars de l’Anoia, s’exposaran cada setmana a la cartellera d’esports (entrant a
l’Escola a la dreta) i també ho podeu consultar a la pàgina web del Consell Esportiu de l’Anoia
(www.ceanoia.cat).

JUDO
DIES / SETMANA

PREU

2 dies (inclòs dissabte)

29,00 € / mensual

1 dia (inclòs dissabte)

20,00 € / mensual

Us recordem que el monitor de judo no es pot fer càrrec dels alumnes un cop finalitzada
l’activitat, ja que els del nivell següent comencen de seguida. Per tant, cal que els nens/es surtin
del gimnàs com més aviat millor un cop acabada l’activitat, i us preguem molta puntualitat a
l’hora de venir a buscar els més petits.
TENNIS TAULA
DIES / SETMANA
1 dia a la setmana

PREU
18,00 € / mensual

