ACOLLIDA MATINAL

EXTRA ESCOLARS TARDA

Activitat adreçada a aquelles famílies que necessiten començar abans de les 9h del matí.

Activitats que es porten a terme a la tarda a l’escola mateix, per tant ens permet als pares
recollir-los a les 6h.

Horari: De les 7’45h a les 9h del matí (l’horari d’entrada és flexible, hora màxima
d’arribada 8:30h del matí)
Preus: El servei s’ofereix en 2 MODALITATS:
-ALUMNES FIXOS: Aquells que hi assistiran durant tot el trimestre. Preu: 125 € /
TRIMESTRALS
Forma de pagament: Ingrés bancari al nº de compte de l’AMPA
-ALUMNES EVENTUALS: Els que hi assistiran uns dies concrets. Preu: 3€ per dia
Forma de pagament: En efectiu, comprant tiquets directament al monitor d’acollida.

EXTRA ESCOLARS MIGDIA
Activitats que es porten a terme a l’escola mateix. Pensada principalment pels nens que
es queden a menjador, tot i que també hi poden acudir els nens que no s’hi queden i que
els pares els vulguin portar a les 2h.

Horari: De les 5h a les 6h de la tarda
DILLUNS

Musicoteràpia: A partir de la música (generalment música clàssica o relaxant, mai
estrident) poder expressar diferents sentiments o emocions a través del joc, la pintura, el
moviment. La música és un vehicle per arribar a l’emoció.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)
DIMARTS

Psicomotricitat: Tal com diu el nom, moviment + ment. Per edats més petites (P-3)
interiorització del seu propi esquema corporal, orientació espaial, per edats més
avançades ( a partir de P-4) orientació, lateralitat… Tot això a partir de jocs amb circuits,
salts, botaments de pilota, punteries… on la relació óculo-manual és força evident.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)

DIMARTS

Psicoestimulació creativa:

Activitat impartida per una psicòloga on es busca,
mitjançant els contes, que els nens experimentin sentiments i creixint emocionalment
parlant, cadascú al seu ritme i a través de la imaginació i la creativitat. L’activitat inclou la
representació d’una obra de teatre dins la festa de final de curs, per aquest motiu és de
seguiment anual. En el cas que el nombre d’inscrits sigui superior al permès es faràn 2
grups per edats (1 grup dimarts i 1 grup divendres)
Preu: 60 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 20 €)
78 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 26 €)
DIMECRES

Musicoteràpia:

A partir de la música (generalment música clàssica o relaxant, mai
estrident) poder expressar diferents sentiments o emocions a través del joc, la pintura, el
moviment. La música és un vehicle per arribar a l’emoció.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)
DIJOUS

Manualitats:

Crear diferents obres d’art a partir de diferents materials i objectes.
Segurament aquestes obres es faran amb diferents materials reciclats. Demanarem
l’ajuda a la família per si necessitem aquests objectes.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)

DIMECRES

Anglès:

Activitat impartida per Anglo School Salt. Pretén introduïr a l’infant en la
llengüa anglesa d’una forma lúdica.
Preu: 54 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18 €)
72 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 24 €)
DIJOUS

Banda de percussió:

Activitat impartida per la Banda de Diables d’en Pere
Botero. Està previst que sigui una activitat de seguiment anual (tot i que es cobrarà
l’activitat trimestalment). Durant el primer trimestre els nens hauran d’adquirir l’instrument,
tot i que s’intentarà fer comanda conjunta per abaratir el cost. És una activitat organitzada
amb la intenció de crear la banda de percussió de l’escola i està previst acudir a algunes
cercaviles acompanyant la banda de diables.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)
DIVENDRES
Teatre: Per Educació Infantil, a partir de jocs teatrals, disfresses, contes… treballarem
tot allò relacionat amb l’art escènica. Perdre la vergonya, vocalitzar millor, tècniques de
respiració, orientació espaial,… son alguns dels exemples a treballar a teatre. Per
educació primària, totes les obres són de creació col·lectiva, on la imaginació i la
improvisació són eines imprescindibles.
En els dos casos es fa una obra de final de curs davant dels pares, educadors i escola.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)

COM INSCRIURE’S?
Ompliu el full adjunt i pagueu les quotes corresponents a les activitat a les
que us voleu inscriure al nª de compte:

2030 0072 10 3300011179
de la Caixa de Girona. Com a concepte, poseu el nom del nen, el curs i les
activitats a les que s’inscriu. Deseu el comprovant de la Caixa i el full adjunt a
la bústia de l’AMPA

AMPA
EL GEGANT DEL REC

abans del dijous 24 de Setembre del 2009.
2009.

CONDICIONS GENERALS
- Si alguna activitat no es pogués portar a terme per falta d’inscrits, ens
posariem en contacte via telefònica amb els pares i es retornarien els diners
de la inscripció, o bé buscariem una solució perquè es pogués dur a terme.
- Les places són limitades per a totes les activitats, en el cas que el nombre
d’inscrits superés el permès, s’admetrien els nens per ordre de data d’ingrés
bancari (sempre que hagin desat la fulla d’inscripció i el resguard a la bústia
dins del període establert).
- Les activitats només es realitzaran els dies lectius.
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Del 28 de setembre al 22 de desembre de 2009

L’Ajuntament també té previst organitzar activitats extraescolars per als nens i nenes
d’escoles públiques de Salt, per a més informació acudir a l’Àrea d’Ensenyament.

