ACTIVITATS
EXTRAESCOLAR
CURS 2019-2020
Activitats anuals -

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS « EL GEGANT DEL REC »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020

Fitxa de matrícula curs 2019-2020
1er trimestre

Activitats anuals -

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

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7’45h-9h

ACOLLIDA
Matinal

ACOLLIDA
Matinal

ACOLLIDA
Matinal

ACOLLID
A Matinal

ACOLLIDA
Matinal

INFANTIL : P3 / P4 / P5
17h-18h

Correu electrònic: .........………………….........................…………........................…..

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

TEATRE
(PSICOESTIM
ULACIÓ
CREATIVA)
TALLER D’ART

17h18’15h

EL CIRC

(circ en anglès
)

BASQUET
P5

17h18’30h

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

BASQUET
P5

PRIMARIA : 1er / 2on/ 3er/ 4rt / 5é/ 6é

Activitats

17h-18h

MULTI
ESPORT

18’30h19’30h

Preu no socis

80 € / 60 € segon fill

120,00 €

Preu AMPA

Preu no socis

Dilluns

55,00

73,00

TALLER D’ART

Dimecres

75,00

93,00

El circ

Dijous

36’00

55’00

Teatre

(PSICO-ESTIMULACIÓ
CREATIVA I)

Bàsquet
2 dies
Bàsquet

(P5,1er,2n i 3er)

1 día
Bàsquet ( 3er a 6è )
BASQUET
1er,2on i 3er

ORQUESTRA
DE BARRI

BASQUET
1er,2on i 3er

(quantitat)

(quantitat)

DimartsDijous

200’00 tot l’any

200’00 tot l’any

Factura
Club
Basquet
Salt

Dimarts o
Dijous

135’00 tot l’any

135’00 tot l’any

Factura
Club
Basquet

A consultar

Factura
Club
Basquet
Salt

TALLER D’ART

17h18’15h
17h18’30h

Preu AMPA

Dia

(P5,1er,2n i 3er)
TEATRE
(PSICOESTIM
ULACIÓ
CREATIVA)

Dia
De dilluns a
divendres

Dimarts,
dijous
divendres

A consultar

TOTAL 1er TRIMESTRE: .........................€
EL CIRC
(circ en
anglès)

Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
ES56 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 2019

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:

ES56 2100 8161 24 2300023816 de “la Caixa”.

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

ampaelgegantdelrec@gmail.com

abans del dimecres 25 de setembre del
2019 !!

Si alguna família vol comentar el seu cas en particular, no dubteu en
posar-vos en contacte amb l Ampa!

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.
- Les activitats són impartides per:
Acollida : BAMBALINA
Teatre-psicoestimulació creativa: MALIQ (Irene )
El Circ : Toya Carpintero
Art : Roser Arimany
Basquet : Club Basquet Salt coordinador : Francesc Reixach (Frosti)

La facturació de l’activitat de Basquet es farà des del club Basquet Salt , posarse en contacte amb el coordinador Francesc Reixach (Frosti) – 637.512.139 per
efectuar el pagament .
Per dubtes o aclariments poseu-vos en contacte enviant un mail a
ampaelgegantdelrec@gmail.com o al telefon Nuria: 628083372 o bé al nostre web:

http://ampagegantdelrec.com

EXTRAESCOLARS
DILLUNS :
TEATRE (PSICOESTIMULACIÓ CREATIVA)
INFANTIL I PRIMARIA(mateix grup )
Activitat on es busca, mitjançant els contes, que els nens experimentin sentiments
i creixin emocionalment, cadascú la seu ritme, a través de la imaginació i la
creativitat.
Inclou la representació d’una obra a final de curs.
Preu : 55€ / Trimestre per a socis d’Ampa ( cost mensual 18’33€ )
73€ / trimestre per a no socis
Min. Alumnes : 8 nens/es
DIMECRES :
TALLER D'ART - INFANTIL I PRIMARIA ( mateix grup )
El taller d’art és un espai didàctic per al desenvolupament de l'expressió plàstica.
El treball es centra en acompanyar als nens i nenes a despertar la seva percepció
sensible, alliberar-se d'imatges preconcebudes i a desenvolupar la seva pròpia
capacitat creativa.
Descobrirem el món del color i les seves qualitats, farem collage, pop ups,
dibuix de formes, ritmes, dibuix dinàmic, dibuix lliure... i experimentarem amb el
fang, tot descobrint les tècniques bàsiques de la ceràmica i el modelat.
Us hi esperem!
Preu : 75€ / Trimestre per a socis d’Ampa ( cost mensual 25’00€ )
93€ / trimestre per a no soci
INCLOU material per dur a terme l’activitat
Min. Alumnes : 10 nens/es
ORQUESTRA DE BARRI - PRIMARIA
Activitat dirigida a tots els alumnes que toquin un instrument d’orquestra amb la
finalitat que els alumnes formin una orquestra i puguin continuar el projecte conarte.
DIJOUS :
MULTIESPORT – PRIMARIA
Activitat multiesportiva dirigida a tots els alumnes de primaria amb la finalitat que els
alumnes realitzin activitat esportiva en horari extraescolar i facin un tastet de
diferents esports i jocs

EL CIRC - INFANTIL I PRIMARIA ( dos grups )

BÀSQUET FEDERAT

El circ com a espectacle artístic consta de diferents disciplines:
acrobàcia, malabars, xanquers trapezi...
L'objectiu de les classes que oferim aquest curs es basen amb l'aprenentatge
per mitjà del joc per aconseguir adquirir una tècnica adaptada a l'edat dels usuaris
i a les seves necessitats bàsiques potenciant la cooperació dels integrants i
utilitzant el català i l'anglès com a llengua vehicular. El joc en sí no es presenta
com una tècnica sinó com un principi metodològic on l'infant per ell mateix aprèn
habilitats psicomotrius i socials alhora de treballar paral·lelament l'autoestima,
la gestió de la frustració i l'automotivació.
Us hi esperem !!

A través de la vinculació amb el Club Bàsquet Salt, oferim als nens/es de 3er i 4rt
de primària (Pre-Mini) i de 5è i 6è (Mini) la possibilitat de seguir formant-se en el
bàsquet de manera més específica a nivell tècnic, tàctic i físic. S ’entrena 3 dies a la
setmana (amb un mínim d’assistència de 2 dies) i es fan partits de lliga federativa
els caps de setmana.
*Opció de només entrenament i no participar en els partits el cap de setmana,
preus i disponibilitat consultar amb coordinació – Francesc Reixach (Frosti) –
637.512.139

Preu : 36€ / Trimestre per a socis d’Ampa ( cost mensual 12€ )
55€ / trimestre per a no socis
Min. Alumnes : 6 nens/es Màx. Alumnes : 10 nens/es

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.

DIMARTS I DIJOUS :
ESCOLA DE BÀSQUET EL GEGANT DEL REC - INFANTIL I PRIMARIA
Inici: 3 d’octubre de 2019 fins a la finalització del curs escolar.
Jornada de portes obertes: 3, 8, 10 i 15 d’octubre
(vine a provar sense cap tipus de compromís)
L'activitat d’Iniciació al bàsquet va dirigida als alumnes de
P5, 1er, 2on i 3er primària. Està conduïda per entrenadors titulats, i va destinada
a aquells nens/es que es vulguin iniciar al món del bàsquet.
Es potencia el treball en equip i la cooperació.
Un cop al mes realitzem partits amb altres escoles de bàsquet
a través de la Federació.
.
Preus:
• 2 dies a la setmana – 200,00 euros tot l’any
• 1 dia a la setmana – 135,00 euros tot l’any
Consultes i contacte: Coordinació - Francesc Reixach (Frosti) – 637.512.139

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
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.

Les activitats de tarda comencen la
setmana de l’1 d’octubre del 2019, exceptuant
l’acollida matinal .

