EXTRA ESCOLARS INFANTIL

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

DILLUNS

Teatre. Psico-estimulació creativa : Activitat impartida per una
psicòloga on es busca, mitjançant els contes, que els nens experimentin
sentiments i creixin emocionalment, cadascú al seu ritme, a través de la imaginació
i la creativitat. Inclou la representació d'una obra de teatre a final de curs.

CURS 2016-2017

Preu: 55 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18,33 €)
73 € / Trimestre per a no socis

del 1er trimestre!
- Activitats anuals -

Min alumnes: 8 nens/nenes

DIMECRES

Anglès :

Activitat impartida per Anglo School Salt. Pretén introduir a l’infant en la
llengua anglesa d’una forma lúdica. ANGLO SCHOOL SALT incorpora en la seva
metodologia el sistema CREATIVE ENGLISH basat en projectes i tallers pensats pels més
menuts.
Preu: 55 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18,33 €)
73 € / Trimestre NO SOCIS

MATÍ
7’45-9h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ACOLLIDA
MATINAL

ACOLLIDA
MATINAL

ACOLLIDA
MATINAL

ACOLLIDA
MATINAL

ACOLLIDA
MATINAL

INFANTIL (p3, p4 i p5)
Min alumnes: 9 nens/nenes
TEATRE

Dansa creativa:

En aquestes sessions sobre tot amb el primer grup (3 a 6 anys) es
planteja la iniciació a la dansa amb treball de conceptes bàsics de psicomotricitat, coneixement
corporal, ritme i musicalitat, sempre des del joc.
Preu: 65 € / trimestre PER SOCI D’ AMPA
80 €/ trimestre NO SOCI

TARDA
17- 18h

ANGLÈS

(PSICOESTIMULA
CIÓ CREATIVA)

DANSA
CREATIVA

PRIMÀRIA (1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è)

TARDA
17- 18h

17-18’15

TEATRE
(PSICOESTIMULA
CIÓ CREATIVA)

ANGLÈS
CI/ CM

BÀSQUET
1er i 2n
BÀSQUET
3er a 6è

DANSA
CREATIVA

ANGLÈS

CS
BÀSQUET
1er i 2n
BÀSQUET
3er a 6è

BÀSQUET
3er a 6è

EXTRA ESCOLARS PRIMÀRIA

(1er a 6è)

DILLUNS

Teatre. Psico-estimulació creativa II: Activitat impartida per una
psicòloga on es busca, mitjançant els contes, que els nens experimentin
sentiments i creixin emocionalment, cadascú al seu ritme, a través de la imaginació
i la creativitat. Inclou la representació d'una obra de teatre a final de curs.
Preu: 55 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18,33 €)
73 € / Trimestre per a no socis

DIMECRES :

Dansa Creativa:

Amb el grup de 6 a 12 aprofundirem el treball corporal,
espaial i postural . Introduïm aspectes tècnics de la dansa i la consciència del
moviment sempre d’una forma lúdica.
PREU: 65 € /trimestre SOCI Ampa
80€/ trimestre NO SOCI

DIMARTS I DIJOUS :

Bàsquet : . Dirigit a nens i nenes de 1er i 2n.
Activitat dirigida pel CB Salt.
Consultar disponibilitat de places i qüotes a Francesc Reixach - Frosti .
coordinador del CB Salt (637 512 139) o a l'Ampa.
Consulteu preus amb el Coordinador

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES :

Bàsquet : Dirigit a nens i nenes de 3er a 6è.
Activitat dirigida pel CB Salt.
Consultar disponibilitat de places i qüotes a Francesc Reixach - Frosti .
coordinador del CB Salt (637 512 139) o a l'Ampa.
Consulteu preus amb el Coordinador

DIMECRES

Anglès : Activitat impartida per Anglo School Salt. Pretén introduir a l’infant en

ACOLLIDA MATINAL
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:
•
ALUMNES FIXES: Aquells que hi assistiran durant tot el trimestre.
Preu: 80 € / TRIMESTRE per socis d’AMPA. (preu aprox. 1,30 € / dia)
SEGON FILL: -25% descompte = 60€ / trimestre

la llengua anglesa d’una forma lúdica. Complementa i reforça l’anglès que s’apren
a l ‘escola.
DIRIGIT A NENS DE CICLE INICIAL ( 1er I 2n) I CICLE MITJÀ ( 3er I 4rt )
Preu: 55 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18 ,33€)
73€ / Trimestre per a no socis
DIJOUS

Anglès:

Activitat dirigida per AngloSchool salt. Pretén introduir a l’nfant en la
llengua anglesa d’una forma lúdica i reforçar l’aprenentatge de l’ anglès.
DIRIGIT A NENS DE CICLE SUPERIOR (5è i 6è )
Preu: 55 € / Trimestre per socis d’AMPA (cost mensual 18 ,33€)
73€ / Trimestre per a no socis

120 € / Trimestre per a no socis.
>> Forma de pagament: Ingrés bancari al nº de compte de l’AMPA.
•

ALUMNES EVENTUALS: Els que hi assistiran uns dies concrets o
esporàdicament.
Preu: 2€ per dia.
>> Forma de pagament: En efectiu, comprant tiquets directament al monitor
d’acollida, o anticipadament a secretaria de l’escola.

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS « EL GEGANT DEL REC »
COM INSCRIURE’S?
Ompliu el full adjunt amb les activitats anuals a les que us voleu inscriure i
pagueu les quotes corresponents del trimestre al nª de compte:

Fitxa de matrícula curs 2016-2017
1er trimestre

2100 8161 24 2300023816 de “la Caixa”.

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

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

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

abans del dimecres 28 de setembre del 2016!!
Si alguna família vol comentar el seu cas en particular, no
dubteu en posar-vos en contacte amb l Ampa!

Curs :........................ Telèfon de contacte:…...........…...…...........…......................…
Correu electrònic: .........………………….........................…………........................…..

SOL.LICITO LA INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT SEGÜENT:
Activitat 7’45-9h

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Acollida matinal

De dilluns a
divendres

80 € / 60 € segon fill

120,00 €

(X)

INFANTIL (p3 p4 i p5)

CONDICIONS GENERALS
- Les activitats són anuals, però el pagament es fa trimestralment.
(passarem paper recordatori a les famílies apuntades dies abans d'iniciar
el següent trimestre)
- Si teniu algun dubte o voleu algun aclariment pel pagament poseu-vos en
contacte amb l’Ampa i mirarem de trobar la sol.lució
- Si passa't un trimestre queden places vacants l'Ampa informarà
oportunament.
- 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 8
nens), ens posaríem en contacte amb els pares i es retornarien els diners
de la inscripció, o bé buscaríem una solució perquè es pogués dur a
terme.
- Les activitats només es realitzaran els dies lectius.

Activitats

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Teatre (PSICO-

Dilluns

55,00

73,00

Anglès

Dimecres

55,00

73,00

DANSA CREATIVA

Dimecres

65,00

80,00

ESTIMULACIÓ CREATIVA I)

(X)

PRIMÀRIA (1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è)
Activitats

Dia

Preu AMPA

Preu no socis

Teatre (PSICO-ESTIMULACIÓ

Dilluns

55,00

73,00

CREATIVA II)

Bàsquet (1er i 2n)
Bàsquet (1er i 2n)
Bàsquet ( 3er a 6è )
Anglès CS

DimartsDijous
Dimarts o
Dijous
Dimarts,
dijous
divendres
Dijous

55,00

73,00

Anglès CI / CM

Dimarts

55,00

73,00

Dansa Creativa

Dimecres

65,00

80,00

(X)

- Les activitats són impartides per:
Acollida i BALL : BAMBALINA
Teatre-psicoestimulació creativa: MALIQ (Laia López)
Anglès: ANGLO SCHOOL SALT

Dansa Creativa : Nagore Somoza

-

Per dubtes o aclariments poseu-vos en contacte amb la comissió
extraescolars de l’AMPA o bé al nostre web:

http://ampagegantdelrec.com

TOTAL 1er TRIMESTRE: .........................€
Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2100 8161 24 2300023816 de “la Caixa”, 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 2016

