ACOLLIDA MATINAL
(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011: 65 dies)
Activitat adreçada a aquelles famílies que per diferents motius es troben en la necessitat de
portar els seus fills a l’escola abans de les 9h del matí. És un espai agradable i tranquil on el
nen espera l’inici de la jornada escolar acompanyat del monitoratge.

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:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ALUMNES FIXOS: Aquells que hi assistiran durant tot el trimestre.
Preu: 125 € / TRIMESTRE. SEGON FILL: 100 € / trimestre
(preu aprox. 1,8 € / dia, segon fill 1,5 € / dia)
Forma de pagament: Ingrés bancari al nº de compte de l’AMPA.

2n TRIMESTRE

ALUMNES EVENTUALS: Els que hi assistiran uns dies concrets.
Preu: 3€ per dia. . SEGON FILL: 2,5€ / dia

CURS 2010-2011

Forma de pagament: En efectiu, comprant tiquets directament al monitor d’acollida, o
anticipadament a secretaria de l’escola.

Del 10 de gener al 15 d'abril de 2011

EXTRA ESCOLARS PRIMÀRIA (1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è)
(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011)
ORGANITZAT PER L'AMPA:
DIVENDRES MIGDIA. Horari: De les 14h a les 15h

COM INSCRIURE’S?
Ompliu el full adjunt i pagueu les quotes corresponents del trimestre a les
activitats 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 o envieu-lo a ampagegantdelrec@gmail.com

Psicoestimulació creativa: Activitat impartida per una psicòloga
on es busca, mitjançant els contes, que els nens experimentin sentiments i
creixint emocionalment, cadascú al seu ritme i a través de la imaginació i la
creativitat.
Preu: 54 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18 €)
72 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 24 €)
* ACTIVITAT COMPLERTA: NO HI HA PLACES (activitat anual), passat el període
d'inscripció poseu-vos en contacte amb l'ampa per saber si queden places lliures.

ORGANITZAT PER L'ESCOLA:

- MULTI-ESPORT
- BALL
- FUTBOL
- BÀSQUET
- PATINATGE
L’escola, dins el Pla Català de l’Esport, ofereix de la mà de diferents Entitats
del poble, algunes activitats esportives per a nens i nenes de primària en
horari de 17 a 18h, a preus molt econòmics. Tot i que són activitats anuals
poden haver-hi places lliures. Informeu-vos a l'escola

abans del divendres

17 de desembre del 2010!!

CONDICIONS GENERALS
- 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).
- Si alguna activitat no es pogués portar a terme per falta d’inscrits (mínim 6-8 nens),
ens posariem en contacte amb els pares i es retornarien els diners de la inscripció,
o bé buscariem una solució perquè es pogués dur a terme.
- Les activitats només es realitzaran els dies lectius.

-

Per dubtes o aclariments poseu-vos en contacte amb la comissió extraescolars de
l’AMPA o bé al nostre web: http://ampagegantdelrec.comyr.com .

EXTRA ESCOLARS INFANTIL

(P3, P4 i P5)

EXTRA ESCOLARS INFANTIL

(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011)

(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011)

MIGDIA Horari: De les 14h a les 15h.

TARDA Horari: De les 17h a les 18h.

Activitats que es porten a terme la mateixa escola i especialment per aquells nens que
es queden a menjador i que l’espai de pati sel’s pot fer molt llarg, o per a aquelles
famílies que troben interessant l’activitat proposada. (Els que no es queden a menjador
també poden fer les activitats venint a l’escola a les 14h).
DIMARTS : P3 i P4
DIVENDRES : P5 i 1er

Psicoestimulació creativa: Activitat impartida per una psicòloga on
es busca, mitjançant els contes, que els nens experimentin sentiments i
creixint emocionalment, cadascú al seu ritme, a través de la imaginació i la
creativitat.
Preu: 54 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18 €)
72 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 24 €)
* ACTIVITAT COMPLERTA: NO HI HA PLACES (activitat anual), passat el període
d'inscripció poseu-vos en contacte amb l'ampa per saber si queden places lliures.

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: Pintar, retallar, enganxar, modelar, experimentar, construïr i
aprendre amb tallers de creació artística a partir de materials diversos.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)

(P3, P4 i P5)

Activitats que poden resultar interessants per a complementar tot el que els nens fan a
l’escola i alhora ajudar a aquelles famílies que no poden venir a recollir els seus fills a
les 17h. Activitats que es porten a terme a la mateixa escola.

DILLUNS

Activitat musical: Engloba diverses activitats relacionades amb el món
de la música ( danses, cançons, musicoteràpia, creació d’instruments senzills...).
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)
DIMARTS

Psicomotricitat: Aquesta activitat completa l’activitat curricular de
psicomotricitat amb una vessant més artística.
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 €)
* ACTIVITAT COMPLERTA: NO HI HA PLACES (activitat anual), passat el període
d'inscripció poseu-vos en contacte amb l'ampa per saber si queden places lliures.

DIJOUS

Jocs de sempre: Jugar, aprendre i passar-ho molt bé amb els jocs de la
nostra infància, jocs de pati, d’interior, jocs del món i alguna sorpresa...
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)
DIVENDRES
Teatre: Activitat de teatre per als més menuts on sense arribar a ser els grans
actors, aprendrem una mica a perdre la vergonya.
Preu: 36 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 12 €)
54 € / Trimestre per a no socis (cost mensual 18 €)

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS « EL GEGANT DEL REC »

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS « EL GEGANT DEL REC »

Fitxa de matrícula 2n TRIMESTRE curs 2010-2011
(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011)

Fitxa de matrícula 2n TRIMESTRE curs 2010-2011
(del 10 de gener al 15 d'abril de 2011)

Nom i cognoms de l’alumne/a:…………………...……………………...........................

Nom i cognoms de l’alumne/a:…………………...……………………...........................

Curs :.................. Telèfons de contacte:………………...…...........…......................…

Curs :.................. Telèfons de contacte:………………...…...........…......................…

Nom pare, mare o tutor:………………….........................…………........................…..

Nom pare, mare o tutor:………………….........................…………........................…..

SOL.LICITO LA INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT TRIMESTRAL SEGÜENT:

SOL.LICITO LA INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT TRIMESTRAL SEGÜENT:

Activitat 7’45-9h
Acollida matinal
Activitats MIGDIA
Psicoestimulació creativa
(p3-p4)
Musicoteràpia

Dia
De dilluns a
divendres

Preu AMPA

Preu no socis

125 € / 100 € segon fill

145 €

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Dimarts

54 €

72 €

Dimecres

36 €

54 €

Dijous

36 €

54 €

Divendres

54 €

72 €

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Activitat musical

Dilluns

36 €

54 €

Psicomotricitat

Dimarts

36 €

54 €

Manualitats
Psicoestimulació creativa
(p5 i 1er)
Activitats TARDA

(X)

Activitat 7’45-9h
Acollida matinal

(X)

Activitats MIGDIA
Psicoestimulació creativa
(p3-p4)
Musicoteràpia

Preu AMPA

Preu no socis

125 € / 100 € segon fill

145 €

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Dimarts

54 €

72 €

Dimecres

36 €

54 €

Dijous

36 €

54 €

Divendres

54 €

72 €

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Activitat musical

Dilluns

36 €

54 €

Psicomotricitat

Dimarts

36 €

54 €

Manualitats
Psicoestimulació creativa
(p5 i 1er)
(X)

Dia
De dilluns a
divendres

Activitats TARDA

Anglès

Dimecres

54 €

72 €

Anglès

Dimecres

54 €

72 €

Jocs de sempre

Dijous

36 €

54 €

Jocs de sempre

Dijous

36 €

54 €

Teatre

Divendres

36 €

54 €

Teatre

Divendres

36 €

54 €

TOTAL 1r TRIMESTRE: .........................€

(X)

(X)

(X)

TOTAL 1r TRIMESTRE: .........................€

Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2030 0072 10 3300011179 de la Caixa de Girona, de la quota total de ................ € en
concepte de les activitats marcades. Signatura del pare/la mare/el tutor de l’alumne.

Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2030 0072 10 3300011179 de la Caixa de Girona, de la quota total de ................ € en
concepte de les activitats marcades. Signatura del pare/la mare/el tutor de l’alumne.

Lloc i data: Salt, .......... de .................................. de 2010

Lloc i data: Salt, .......... de .................................. de 2010

