EXTRAESCOLARS CURS 19-20
Benvolgudes famílies,
Un any més ens adrecem a tots vosaltres per tal d’explicar-vos el funcionament de les activitats
extraescolars per al curs 19-20.
La proposta que us fem es pot veure en el quadre següent:

TARDA

MIGDIA

DILLUNS

DIMARTS

APRENMATIK

ANGLÈS

PRIMÀRIA
3r - 4t - 5è i 6è
12:35 A 13:35

PRIMÀRIA
3r
12:35 A 13:35

PRIMÀRIA
1r i 2n
13:45 A 14:45

PRIMÀRIA
1r i 2n
13:45 A 14:45

DILLUNS

DIMARTS

CUINA I
PASTISSERIA
PRIMÀRIA
16:35 A 18:00

DIMECRES
ROBÒTICA

PRIMÀRIA
De 1r a 6è
12:35 A 14:00

ANGLÈS
PRIMÀRIA
4t
12:35 A 13:35

INFANTIL
P4
13:45 A 14:45

DIJOUS
ORDINOGRAFIA

PRIMÀRIA
5è i 6è
12:35 A 13:35

ANGLÈS

ESCACS

PRIMÀRIA
5è i 6è
12:35 A 13:35

INFANTIL
P5
13:45 A 14:45

DIMECRES
Acollida amb monitores i berenar

PRIMÀRIA
12:35 A 13:35

DIJOUS

DIBUIX I PINTURA
INFANTIL I PRIMÀRIA
16:45 A 18:15

Com podeu veure hem distribuït les activitats pensant en les necessitats dels nens i nenes i en la pròpia
organització del servei de monitoratge.
En aquesta sentit:
Les activitats que es fan al migdia es desenvolupen en dos períodes diferents, tenint en compte que el
menjador disposa de dos torns.
Algunes activitats diferencien i/o precisen els nens i nenes per a qui estan pensades.
Les activitats d’anglès estan diferenciades per curs, per tal de fer grups més compactes i reduïts.
Les activitats de tarda disposaran d’un servei de monitoratge des que acabin les classes i fins que comenci
l’extraescolar aquesta estona s’aprofitarà per berenar. Caldrà, però, que els nens i nenes es portin el
berenar, ja que no està inclòs.
Els nens i nenes que facin extraescolars de tarda sortiran sempre per la porta del C/ Andreu Molera.(La
que utilitzen els metres).
Molt important! Els pares dels nens i nenes que fan una extraescolar hauran de comunicar la NOASSISTÈNCIA a l’AMPA, ja sigui amb una trucada o un correu o a través del tutor mateix. D’aquesta
manera el què es vol evitar és que el nen o nena falti a l’extraescolar sense el consentiment dels seu
pare/mare o tutor, en cas contrari l’AMPA no se’n farà responsable.

RECORDEU!: NO OFERIM ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A NENS I NENES DE P3.

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

RELACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 19-20
ANGLÈS
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

ORDINOGRAFIA
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

ESCACS
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

CUINA I PASTISSERIA
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

ROBÒTICA
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu

El principal objectiu de l’activitat es la motivació i necessitats de l’alumne. Per tal
d’introduir vocabulari es faran servir activitats lúdiques centrades en projectes que
tindran una continuïtat durant el trimestre. Aquest treball per projectes permetrà una
immersió en la llengua anglesa que s’orientarà a consolidar la part oral. L’activitat la
desenvoluparà l’acadèmia “English is Cool”, de Manlleu.
Més informació: http://www.englishiscoolmanlleu.com/
Alumnes d’infantil i primària
En el quadre s’especifiquen els horaris per cursos.
Socis AMPA: 45 € trimestrals

Escriure ràpid amb el teclat de l’ordinador és molt important per fer front a l’etapa
d’ESO. Els treballs que els nois i noies hauran de fer requereixen d’un bon domini de la
tècnica mecanogràfica. A banda de l’agilitat amb el teclat, l’activitat comprèn el treball
a través del processador de textos Word, on s’ensenyen les eines bàsiques per tal de
que sàpiguen editar documents. L’activitat la desenvoluparà en centre de formació
“PAUTA”, de Tona.
Més informació: http://www.lacanal.cat/
Alumnes de 5è i 6è de primària
Dimecres de 12:35 a 13:35
Socis AMPA: 45 € trimestrals

És una bona eina per als nois i noies perquè aprenguin un joc mil·lenari i una colla
d’aptituds relacionades amb la pràctica d’aquest esport-ciència, com poden ser
l’atenció, la presa de decisions, el domini de l’espai, la concentració i el respecte.
L’activitat la desenvoluparà Marc Pozanco, vinculat a l’Escola d’Escacs d’Osona.
Més informació: http://escolaescacsosona.blogspot.com.es/
Alumnes de primària
Dijous de 12:35 a 13:35
Socis AMPA: 45 € trimestrals

Com portes el tema de la cuina? Ajudes sovint a cuinar a casa? Doncs ara apostem per
l’extraescolar de cuina!!! Amb receptes noves, i noves maneres de cuinar. Aquí
podràs aprendre des de fer una truita de dos ous a fer-te la teva figura de xocolata per
la mona de pasqua. Vine i comprova-ho!
L’activitat la desenvoluparà l’Àlex Villaitodo.
Alumnes de primària
Dilluns de 16:35 a 18:00
Socis AMPA: 45 € trimestrals

La robòtica educativa introdueix, durant tota l’educació reglada, plataformes
robòtiques com una eina dins l’aula. Descobrir la programació, treballar d’una manera
divertida mecànica o electrònica, i promoure el desenvolupament de competències
bàsiques com iniciativa, creativitat, treball en equip, esperit emprenedor i curiositat
per descobrir. S’aprendrà a treballar amb el programari Scratch, fent ús de la
plataforma robòtica educativa LEGO WeDo.
L’activitat la desenvoluparà “APRENTIK”.
Més informació: http://www.aprentik.com/
Alumnes de primària
Dijous de 16:45 a 18:15
Socis AMPA 9 quotes, el preu varia segons el nivell, consultar secretaria AMPA.

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

DIBUIX I PINTURA
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

APRENMATIK
Característiques de l’activitat

Alumnes a qui s’adreça
Horari
Preu per trimestre

Coneguem les tècniques artístiques partint del dibuix i el colors es treballaren les
diferents tècniques. Quan parlem de tècniques seques volem dir conèixer com
treballarem els pastels, llapis, grafit, carbonet, llapis de colors i collage amb diferents
papers. Quan parlem de tècniques de pintura o tècniques molles coneixerem la
pintura tempera, acrílic, aquarel·la, tinta i aiguada
Imparteix “Pakdart”.
Alumnes d’infantil i primària
Dimarts de 16:45 a 18:15
Socis AMPA: 45 € trimestrals

APRENMATIK és apropar les nenes i els nens a les matemàtiques de forma divertida a
través d’un mètode innovador: Mitjançant preguntes creatives i reptes imaginatius,
els infants experimenten, investiguen, comparteixen coneixements, expliquen,
argumenten, i consensuen fins a donar-hi resposta.
L’activitat la desenvoluparà “APRENTIK”.
Més informació: http://www.aprentik.com/
Alumnes de primària.
En el quadre s’especifiquen els horaris per cursos.
Socis AMPA: 15€ de matrícula més 8 quotes de 30 euros.

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 19-20
La butlleta d’inscripció s’haurà de DIPOSITAR A LA BÚSTIA DE L’AMPA, situada a la consergeria. El dia 20 DE
SETEMBRE, serà el DARRER DIA per entregar aquesta butlleta. Per aclarir tots els dubtes que puguin haver-hi,
podeu escriure al correu de l’AMPA: info@ampaleradedalt.com

A PARTIR D’AQUEST DIA NOMÉS S’ADMETRAN MÉS INSCRIPCIONS SI QUEDEN PLACES LLIURES.

Les places del cursos són limitades. En el cas que sigui necessari, l’AMPA es reserva el dret de reorganitzar els
grups d’alumnes, un cop s’hagin fet les inscripcions. Alhora, per tal d’aconseguir que les activitats siguin viables
econòmicament no es duran a terme si no hi ha un mínim d’alumnes.

Per domiciliar els pagaments farem servir el compte que ja ens heu facilitat. Només en cas que vulgueu canviarlo o donar-lo per primer cop heu d’omplir les dades bancàries emprant el formulari que us facilitarà la nostra
administrativa, Pilar Casals.

Les activitats començaran la setmana del 30 de setembre al 4 d’octubre i finalitzaran la setmana de l’1 al 5 de
juny.

Les activitats es cobraran durant la primera quinzena dels mesos de novembre, febrer i maig. Les famílies que
pagueu en efectiu haureu d’abonar la quota a:
BBVA, Compte: ES57 0182 1815 1602 0853 9879

RECORDEU: Un cop començades les activitats, com a mínim s’han d’acabar per trimestres. Si algú s’esborra a
meitat d’aquest període, s’ha de pagar tota la quota trimestral i no es retornaran els diners. (Altres possibilitats
ens ocasionen problemes d’organització)

En cas que hi hagi nens o nenes que no siguin al recinte de l’escola quan s’iniciï l’activitat, serà responsabilitat
de la família el trasllat a l’escola, moment a partir del qual el monitor o la monitora se’n farà càrrec.

Apunteu, si us plau, totes les activitats de tots/es els/les germans/es de la família en el formulari que és el que
heu de dipositar a la bústia de l’escola.

RECORDEU: AQUESTES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS NO S’ADRECEN A NENS I NENES QUE DURANT EL CURS
2019-2020 ESTIGUIN CURSANT P3

La Comissió d’Extraescolars
La Junta de l’AMPA

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

FORMULARI D’INSCRIPCIONS
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 19-20
Cognoms de la família:
Telèfons en cas d’urgència en l’horari que es fa l’extraescolar
Telèfon 1:

Telèfon 2:

Pagament (en cas d’escollir la domiciliació bancària, recordeu que, en cas que no ho hagueu fet encara, ens
heu de lliurar el formulari SEPA)
Ingrés en compte
Nom del nen:
Curs:

Nom del nen:
Curs:

Nom del nen:
Curs:

Domiciliació bancària
Anglès P4
Anglès P5
Anglès 1r
Anglès 2n
Anglès 3r
Anglès 4t
Anglès 5è
Anglès 6è

ORDINOGRAFIA
ESCACS
CUINA I PASTISSERIA

Anglès P4
Anglès P5
Anglès 1r
Anglès 2n
Anglès 3r
Anglès 4t
Anglès 5è
Anglès 6è

ORDINOGRAFIA
ESCACS
CUINA I PASTISSERIA

Anglès P4
Anglès P5
Anglès 1r
Anglès 2n
Anglès 3r
Anglès 4t
Anglès 5è
Anglès 6è

ORDINOGRAFIA
ESCACS
CUINA I PASTISSERIA

ROBÒTICA
DIBUIX I PINTURA
APRENMATIK

ROBÒTICA
DIBUIX I PINTURA
APRENMATIK

ROBÒTICA
DIBUIX I PINTURA
APRENMATIK

La signatura implica l’acceptació de les “Condicions per a la inscripció a les activitats extraescolars del curs
19-20”
Signatura del pare/mare/tutor

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

