COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2018 – 2019
Benvolgudes famílies,
Us adjuntem el resum de les activitats extraescolars previstes
per al proper curs 2018-2019, juntament amb una sèrie
informacions que agrairíem us llegiu amb atenció.
El termini per a realitzar les inscripcions serà:
Del 13/07/2018 al 25/07/2018 (ambdós inclosos)
Ho heu de fer omplint el formulari que trobareu al següent enllaç:

https://goo.gl/forms/U9Dv8c1Ln6ihXkHz1
Heu de fer una inscripció per a cada activitat que vulgueu realitzar.

NO HEU DE FER CAP PAGAMENT, HAUREU DE FER EL
PAGAMENT DE LA MATRÍCULA US COP US CONFIRMEM EL DIA I
HORA QUE REALITZARÀN CADASCUNA DE LES ACTIVITATS
ESCOLLIDES.
UN COP TANCADES LES INCRIPCIONS I ELS GRUPS, US
INFORMAREM DE QUAN CAL FER EL PAGAMENT TOTAL DE
L’ACTIVITAT.
INICI DE LES ACTIVITATS:

01/10/2018

FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS:

31/05/2019

IMPORTANT!!!!!!!! US AGRAIRÍEM US HO LLEGIU AMB ATENCIÓ!!!

INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE:
1. La Comissió es reserva el dret, abans de l’inici de les activitats de realitzar
canvis o d’anul·lar-les, si calgués, per número de places o per causes alienes,
evidentment sempre abans consultant i informant a les famílies.
2. NO HEU D’ESCOLLIR EL DIA QUE VOLEU REALITZAR L’ACTIVITAT JA QUE
S’ORGANITZARÀN ELS GRUPS EN FUNCIÓ DELS DIES DELS QUE DISPOSEM PER A
REALITZAR-LES I EN FUNCIÓ TAMBÉ DELS DIES QUE L’ALUMNE ES QUEDI A
MENJADOR.
ES PER AIXÓ QUE US DEMANEM QUE “NOMÉS” ENS ESPECIFIQUEU ELS DIES
QUE L’ALUMNE NO ES QUEDA A MENJADOR.
SI UNA ACTIVITAT ES REALITZA UN/S DIA/ES QUE L’ALUMNE NO ES QUEDA A
MENJADOR, NO CAL QUE FEU INSCRIPCIÓ JA QUE NO HI HAURÀ
DISPONIBILITAT.
3. Els dies que hi ha programats per a realitzar les activitats son els que s’han
organitzat en previsió de que tothom que vulgui hi tingui cabuda, i no es poden
canviar.
4. Quan feu la inscripció, no us deixeu cap dada, i assegureu-vos que un cop
realitzada el formulari us diu “ok”. Tanmateix us recordem i us demanem que a
l’hora de fer les inscripcions a les activitats per als vostres fills, les feu
conscientment, mirant bé els dies i hores per a no fer coincidir cap activitat i
pensant que les activitats són per a treure’n el màxim profit i per a enriquir el
vostre fill/a.
5. El pagament de la matrícula de cadascuna de les activitats es realitzarà quan
hàgiu rebut la confirmació del dia i hora que realitzarà l’activitat escollida. Us
avisarem prèviament.
6. El pagament total de l’activitat, JA US INFORMAREM QUAN L’HEU DE FER I AMB
LES CONDICIONS QUE CALGUI PER A CASOS ESPECIALS, ARRIBAT EL MOMENT
QUI HO NECESSITI PODRÀ REALITZAR ELS PAGAMENTS FRACCIONATS DURANT
EL PRIMER TRIMESTRE.
7. MOLT IMPORTANT: La comissió no acceptarà CAP INSCRIPCIÓ que no hagi estat
feta a través del formulari, ni CAP INSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI.
RECORDAR-VOS QUE EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA SENSE FER LA
CORRESPONENT INSCRIPCIÓ PRÈVIA NO DONA DRET A PLAÇA A L’ACTIVITAT.
Us agraïm per avançat, la vostra col·laboració.
Moltes gràcies a tothom.
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS.
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ANGLÈS
L’activitat la realitzarà
KENSINGTON SCHOOL,
(www.kensington-school.com), és realitzarà dos dies a la
setmana al migdia:
(DILLUNS I DIMECRES o bé DIMARTS I DIJOUS)
pels alumnes de P4 fins a SISÈ de primària.
Els grups seran de com a màxim 10 alumnes.
MATRÍCULA: INCLOSA EN EL PREU

PREUS: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 345€ (3 pagaments 145€-100€-100€ )
NO SOCIS AMPA:360€(3 pagaments 120€ cadascún)
Del cobrament de l’activitat se’n encarrega l’acadèmia
DIRECTAMENT. Un cop tancades les inscripcions us farem
arribar la documentació que necessita l’acadèmia amb les
dades bancàries.
Sempre sota la supervisió dels professors/res de KENSINGTON,
inicialment s’organitzaran els grups de treball en funció dels
anys anteriors.
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GUITARRA
Descobrint la música des de l’instrument
Activitat realitzada per CRESCENDO i dirigida per Xavier
Repilado, professor de guitarra. www.crescendo.cat
L’activitat està centrada en l’aprenentatge de la guitarra de
forma divertida i motivadora, a l’hora que es fan tallers amb
altres instruments com per exemple el piano, la guitarra
elèctrica, la percussió, el cant, etc... Així els nens i nenes tenen
l’oportunitat de descobrir diversos instruments.
- Destinada als nens i nenes de 2on fins a 6è de primària.
- Els grups seran de com a màxim 9-10 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana al migdia.
(DIMECRES, DIJOUS O DIVENDRES)
MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)
PREUS: TOT EL CURS
Portant guitarra pròpia:
SOCIS AMPA: 125€/NO SOCIS AMPA: 135€
Amb guitarra inclosa:
SOCIS AMPA: 155€/NO SOCIS AMPA: 165€
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SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
Activitat realitzada per CRESCENDO i dirigida per Xavier
Repilado, professor de guitarra. www.crescendo.cat
Destinada als nens i nenes de P4 i P5.
Treball motriu i sensorial utilitzant instruments de percussió
indeterminada així com el cant i l’audició, suport d’eines
tecnològiques útils per a l’aprenentatge i la pràctica musical.
A través dels jocs se’ls fa descobrir la música des d’una vessant
intuïtiva, es dona importància a l’expressió corporal i a la
interpretació per ajudar a interioritzar els ritmes i els sons.
- Els grups seran de com a màxim 12 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana al migdia:
( DIMECRES O DIJOUS )

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREUS: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 125€
NO SOCIS AMPA: 135€
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GUITARRA-SENSIBILITZACIÓ (iniciació)
Activitat realitzada per CRESCENDO i dirigida per Xavier
Repilado, professor de guitarra. www.crescendo.cat
Destinada als nens i nenes de 1er.
Iniciació a l’activitat de guitarra pels alumnes de 1er, es farà
una continuació/seguiment de la sensibilització musical que
han introduït a infantil, per a començar amb l’aprenentatge de
la guitarra.
A través d’una roda d’instruments, ampliaràn els coneixements
del llenguatge musical per a poder practicar amb la guitarra al
llarg del curs.
- Els grups seran de com a màxim 12 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana al migdia:
( DIMECRES O DIJOUS )

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREUS: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 125€
NO SOCIS AMPA: 135€

BATUCADA
Activitat realitzada per CRESCENDO i dirigida per Xavier
Repilado, professor de guitarra. www.crescendo.cat
L’activitat està centrada en l’aprenentatge de la percussió de
forma divertida i motivadora .
- Destinada als nens i nenes de 2on fins a 6è de primària.
- Els grups seran de com a màxim 9-10 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana al migdia.
(DIMECRES, DIJOUS O DIVENDRES)

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREUS: TOT EL CURS
Portant kit percussió
SOCIS AMPA: 125€/NO SOCIS AMPA: 135€
Amb kit percussió inclòs
SOCIS AMPA: 155€/NO SOCIS AMPA: 165€
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ESCACS
Activitat realitzada pel CLUB D’ESCACS SALT I GIRONA
(www.cesig.org) amb monitors homologats per la Federació
Catalana d’Escacs així com personal tècnic divers, que amb una
experiència al capdavant de la formació a la província de Girona
i el valor educatiu que tenen els escacs, pot ser molt profitosa
per als nens i nenes.
Destinada als nens i nenes de 1er fins a 6è de primària.
Els grups seran de com a màxim 12 nens/nenes.
És realitzarà un dia a la setmana al migdia.
(DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS O DIVENDRES)

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 100€
NO SOCIS AMPA: 110€
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DIBUIX
Activitat realitzada per l’Esther Moreno Garcia, professional
llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.
- Destinada als nens i nenes de P4 fins a 6è de primària.
- Els grups seran de 14 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana al migdia.
( DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS O DIVENDRES)
MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 145€
NO SOCIS AMPA: 155€
Aquest taller artístic de dibuix pretén que des de
l’experimentació artística, la creativitat i el joc els alumnes
adquireixin habilitats que incideixin de manera positiva en el
seu desenvolupament global. Es vol estimular la curiositat,
l’experimentació, potenciar les ganes de conèixer, d’ investigar
les possibilitats dels materials...
Aprendre a expressar-se plàsticament implica fomentar la
imaginació, la capacitat de reflexió i crítica, desenvolupar el
sentit de l’observació, i adquirir habilitats tècniques.
El taller serà un espai de interacció, bona convivència, gaudir i
divertiment per a tots els participants.
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FUNKY-JAZZ
Activitat realitzada per
(www.ballsavanca.tk).

AVANÇA Escola de ball

AVANÇA ofereix als nens i nenes, l’educació i la descoberta del propi cos i la postura
a través del moviment juntament amb una música atrevida i moderna per a ells i
elles. Un aprenentatge artístic, creatiu i cultural per tot els nens i pares que ho
desitgin pels seus fills.

- Destinada als nens i nenes de P3 fins a 6è de primària.
- Els grups seran de com a màxim 12-15 nens/nenes.
- És realitzarà un dia a la setmana a la tarda (17:00 – 18:15).
Dilluns:

3er-4rt-5è-6è

Dimecres: P5-1er-2on
Divendres: P3-P4
MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 175€
NO SOCIS AMPA: 185€
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MECANOGRAFIA
Activitat realitzada per E.M.A.G ( www.mecarapidemag.com)
- Destinada als nens i nenes de

6è de primària.

- El grup serà de com a màxim 15 nens/nenes.
- És realitzarà dos dies a la setmana
DIMARTS I DIJOUS DE 12:30 A 13:20
O BÉ
DILLUNS I DIMECRES DE 12:30 A 13:20
GARANTIA D’APRENENTATGE: SI ALGÚN ALUMNE NO ARRIBA
ALS MÍNIMS PROPOSATS PER EDAT, S’ALLARGARÀ EL CURS
AMB LES HORES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE ASSOLEIXI EL
NIVELL QUE LI PERTOCA.

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 195€
NO SOCIS AMPA: 205€
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TALLER DE TEATRE
Per fer teatre cal aprendre moltes coses. En aquest taller motivem la
curiositat de les nenes i els nens cap al món de la interpretació. Aprenem
que fer teatre és jugar a ser una altra persona, a sentir emocions fictícies
o a estar a llocs que mai hem estat. Despertem la imaginació. La
disciplina de treballar en grup s’intenta integrar i es fomenta la
creativitat dels alumnes que hi participen.

Pels alumnes de 3er fins a 6è de primària.
DIMECRES: DE 17:00 A 18:15
MÍNIM D’ALUMNES PER A REALITZAR L’ACTIVITAT: 6
MÀXIM D’ALUMNES PER A L’ACTIVITAT: 10
(en cas de més demanda que oferta s’hauría de realitzar sorteig)
Activitat realitzada per MARC CIURANA, actor professional, graduat en Art Dramàtic
per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre). Docent des de el 2003 en
activitats extraescolars a les escoles Puig d’Arques i Aldric de Cassà de la Selva per a
nens i nenes d’Educació Infantil i Primària. Director de l’Aula de Teatre de Caldes de
Malavella. Responsable de l’Aula de Teatre de la Fundació ASTRID de Girona. I
experiència en diferents tallers i cursos per a adolescents i adults d’arreu de les
comarques gironines.

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS

SOCIS AMPA: 190€
NO SOCIS AMPA: 205€

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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INNOVA’T 0 – Creativitat i multimèdia P4-P5
Activitat
realitzada
per
(www.innovateducació.cat).

INNOVA’T

EDUCACIÓ

Els vostres fills alternaran activitats on treballem la creativitat amb activitats de
multimè dia encaminades a potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula,
sempre de forma lú dica. Les noves tecnologies, la robò tica i les dinà miques creatives
en la creació de contes i histò ries es combinaran per fer passar als vostres fills/es una
bona estona. Els alumnes gaudiran tot treballant amb robots, creats i dissenyats pels
més petits de l’Escola, com só n els Pleos o les Bee-bots. Crearan escenaris amb la
innovadora metodologia “Build to Espress” de Lego i es divertiran i consolidaran els
seus aprenentatges jugant i treballant de forma cooperativa amb les nostres tablets.

- Es realitzarà un dia a la setmana 1 hora:
(DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES O DIJOUS – AL MIGDIA)
MÍNIM D’ALUMNES INSCRITS: 10

MATRÍCULA: 12€ S’ENCARREGA COBRAMENT INNOVA’T
SOCIS AMPA: 26€ MENSUALS
NO SOCIS AMPA: 30€ MENSUALS
* Del cobrament de la matrícula i de l’activitat se’n encarrega
INNOVA’T directament. Un cop tancades les inscripcions us
farem arribar la documentació que necessiten amb les dades
bancàries.
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INNOVA’T 1 – Introducció a la robòtica – 1er/2on
Activitat
realitzada
per
(www.innovateducació.cat).

INNOVA’T

EDUCACIÓ

És una activitat destinada als nens/es de Cicle Inicial, on els participants treballen de
forma creativa amb peces de Lego® a les que hi poden afegir sensor i motors, per
convertir les seves creacions en petits robots de Wedo que podran programar fent
servir Scratch.
Aquest software desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) i
referent mundial en el camp del treball de les noves tecnologies ens permet també
introduir l’alumnat en la creació de videojocs, de manera que les sessions de
robò tica s’alternaran amb altres de creació de videojocs i animacions. Totes aquestes
sessions es complementaran amb dinà miques de Build to Express, una innovadora
metodologia de Lego Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre
aprenen a presentar projectes davant del pú blic.

Es realitzarà un dia a la setmana: 1’25 hora
(DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES O DIJOUS – AL MIGDIA)
MÍNIM D’ALUMNES INSCRITS: 10

MATRÍCULA: 12€ S’ENCARREGA COBRAMENT INNOVA’T
SOCIS AMPA: 30€ MENSUALS
NO SOCIS AMPA: 34€ MENSUALS
* Del cobrament de la matrícula i de l’activitat se’n encarrega
INNOVA’T directament. Un cop tancades les inscripcions us
farem arribar la documentació que necessiten amb les dades
bancàries.
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INNOVA’T 2 – Robòtica educativa - 3er fins 6è
Activitat
realitzada
per
(www.innovateducació.cat).

INNOVA’T

EDUCACIÓ

̈ a “Innova’t 1” introduint l’alumnat al treball
Aquesta activitat vol donar continuitat
amb robots més complets com só n els Lego Mindstorms EV3. Totes les activitats es
plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que
treballen amb un sistema de rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels
grups s’alternen les tasques d'enginyer, mecà nic, cap de magatzem i director, per
crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del
grup. Les sessions de robò tica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de
videojocs, fent ú s del innovador software educatiu de Microsoft Kodu amb el que
podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els
alumnes aprenen les bases de la programació orientada a objectes. Totes aquestes
sessions es complementaran amb dinà miques de Build to Express, una innovadora
metodologia de Lego Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre
́ i tecnolò gics davant del pú blic.
aprenen a presentar projectes cientifics

- Es realitzarà un dia a la setmana: 1’25 hora
(DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES O DIJOUS – AL MIGDIA)
MÍNIM D’ALUMNES INSCRITS: 10
MATRÍCULA: 12€ S’ENCARREGA COBRAMENT INNOVA’T
SOCIS AMPA: 30€ MENSUALS
NO SOCIS AMPA: 34€ MENSUALS
* Del cobrament de la matrícula i de l’activitat se’n encarrega
INNOVA’T directament. Un cop tancades les inscripcions us
farem arribar la documentació que necessiten amb les dades
bancàries.

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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IOGA
Activitat
realitzada
(www.happyyoga.com).

per

HAPPY

YOGA

Els nens i nenes practiquen el ioga com si fos un joc, i així aprenen a:
Relaxar-se i ampliar les seves capacitats d’atenció i de concentració (amb
la calma, el silenci, la visualització i la meditació)
Mantenir la seva flexibilitat natural ( a través de les postures del ioga,
inspirant-nos amb la natura) Augmentar la coordinació i resitència i
prendre consiència del cos i millorar els hàbits posturals (a través de les
postures del ioga)
Expressar les pròpies emocions, idees, etc… (explorant i creant històries,
contes) Millorar l’autoestima i la creativitat i cooperar i interactuar amb
els altres des del respecte.

- Destinada als nens i nenes de 2on fins a 6è de primària.

DIMARTS DE: 17:00 A 18:15
MÀXIM D’ALUMNES INSCRITS: 8

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) – 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 165€
NO SOCIS AMPA: 180€

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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JUDO
Activitat realitzada per a ASSOCIACIÓ GIRONA-JUDO
L’associació GIRONA-JUDO, amb més de 35 anys d’experiència en el
sector i inscrita a la Secretaria General de l’Esport amb el nº 11.244,
ofereix la garantia d’un equip docent format per professors i tècnics
titulats i homologats pels diferents organismes i institucions esportives.
JUDO-KIDS, activitat esportiva amb un marcat perfil formatiu i educatiu,
tant en l’aspecte físic com el psicològic, utilitzant el JUDO com a eina
educativa, a l’activitat es treballen les habilitats motrius i cognitives
bàsiques. A través d’una metodologia lúdica, els alumnes podran gaudir
d’una iniciació esportiva adaptada a les seves característiques.
- Destinada als nens i nenes de P5 fins a 6è de primària.

DIJOUS DE: 17:00 A 18:30 – P5 a 6è
( 2 grups simultanis)
MÀXIM D’ALUMNES INSCRITS: 15 per grup
MATRÍCULA:
10€
S’ENCARREGA
(drets d’exàmen i cinturó)

JUDO

GIRONA

El JUDOGI l’heu de portar vosaltres, el podeu adquirir a través
de JUDO GIRONA o comprar-lo on volgueu.
PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 27€ mensuals
NO SOCIS AMPA: 32€ mensuals

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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JUDO KIDS
Activitat realitzada per a ASSOCIACIÓ GIRONA-JUDO
L’associació GIRONA-JUDO, amb més de 35 anys d’experiència en el sector i inscrita
a la Secretaria General de l’Esport amb el nº 11.244, ofereix la garantia d’un equip
docent format per professors i tècnics titulats i homologats pels diferents organismes
i institucions esportives.
JUDO-KIDS, activitat esportiva amb un marcat perfil formatiu i educatiu, tant en
l’aspecte físic com el psicològic, utilitzant el JUDO com a eina educativa, a l’activitat
es treballen les habilitats motrius i cognitives bàsiques. A través d’una metodologia
lúdica, els alumnes podran gaudir d’una iniciació esportiva adaptada a les seves
característiques.

- Destinada als nens i nenes de P3 i P4

DIMARTS DE: 17:00 A 18:30 – P3 i P4
MÀXIM D’ALUMNES INSCRITS: 15

MATRÍCULA: 5€ S’ENCARREGA JUDO GIRONA
Bata de judokids inclosa a la matrícula

PREU: TOT EL CURS
SOCIS AMPA: 22€ mensuals
NO SOCIS AMPA: 27€ mensuals
* Del cobrament de la matrícula i de l’activitat se’n encarrega
JUDO GIRONA directament. Un cop tancades les inscripcions us
faràn arribar la documentació que necessiten amb les dades
bancàries.

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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VIA LÚDICA – Jocs de taula
Activitat realitzada per VIA LÚDICA – www.vialudica.com
Els jocs de taula contribueixen al desenvolupament físic, cognitiu i social,
promouen la comprensió de les regles a una edat molt curta i estimulen
la participació.
El joc es molt enriquidor com a transmissor de valors que ajuda a sortir
de sí mateix, a respectar, conviure, compartir, cuidar el seu entorn,
fomenta la companyonia, inquietuds... Es treballa la imaginació i aquesta
ens ajuda a la resolució de problemes.
Activitat extraescolar d’una hora a la setmana treballant les
competències a través de l’aprenentatge basat en joc.
- Destinada als nens i nenes de P4 fins a 6è

DIMARTS al migdia
MÀXIM D’ALUMNES INSCRITS: 15

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: SOCIS AMPA: 18€ mensuals
NO SOCIS AMPA: 22€ mensuals
* Del cobrament de l’activitat se’n encarrega VIA LÚDICA
directament. Un cop tancades les inscripcions us faràn arribar la
documentació que necessiten amb les dades bancàries.

INNOVA'T 0 - CREATIVITAT I MULTIMÈDIA
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ARRELS – Educació emocional
Activitat realitzada per ARRELS – www.arrelsgirona.cat
Una activitat extraescolar d’educació emocional per tal de oferir
recursos i eines als infants de 4 a 12 anys que afavoreixin el seu benestar
emocional.
Beneficis: Potencia l’autoestima, millora les habilitats socials i les
relacions amb els altres, millora la tolerància a la frustració, millora el
rendiment acadèmic, desenvolupa l’habilitat per regular les pròpies
emocions i augmenta la capacitat per generar emocions positives.
Activitat extraescolar d’una hora a la setmana.
- Destinada als nens i nenes de P4 fins a 6è

DIJOUS al migdia
MÍNIM D’ALUMNES INSCRITS: 5
MÀXIM D’ALUMNES INSCRITS: 10

MATRÍCULA: 10€ (SOCIS AMPA) 20€ (NO SOCIS AMPA)

PREU: SOCIS AMPA: 30€ mensuals
NO SOCIS AMPA: 34€ mensuals
* Del cobrament de l’activitat se’n encarrega ARRELS
directament. Un cop tancades les inscripcions us faràn arribar la
documentació que necessiten amb les dades bancàries.

ESCOLETA GEIEG
Proposta d’activitats esportives extraescolars amb
l’objectiu de fomentar la pràctica d’activitat física i
esportiva entre els alumnes de l’escola. Pretenem que
aquesta sigui una eina complementària al model educatiu
escolar, per poder donar una continuïtat a la formació
esportiva del nen/a, basant-nos en la seva educació
integral i adquirint capacitats, habilitats, destreses,
coneixements, així com també, actituds, normes i valors,
que acostaran el nen/a a l'esport.
Activitat

Preu

Iniciació Esportiva nens/es de
P3, P4 i P5 (Iniciació esportiva,
psicomotricitat i activitats amb
patins) Dimarts i Dijous de
17:00h a 19:00h.

62€/mes

Rotació Esportiva nens/es de
Primària (Aprenentatge de
diferents disciplines esportives)
Dimarts i Dijous de 17:00h a
19:00h.

62€/mes

*perquè es pugui realitzar el servei de BUS hi ha d’haver
un mínim d’inscrits.

Hi ha l’opció de fer només un dels dos
dies ( dimarts o dijous) amb un preu de
35€/mes
Aquests preus inclouen: La programació de les activitats,
servei de monitoratge, transport dels nens/es des de
l'escola del Bosc de la Pabordia fins al Complex esportiu
GEiEG Sant Narcís, en el cas que s’agafi aquest servei (La
recollida dels nens/es serà a càrrec dels pares/mares al
GEiEG de Sant Narcís), assegurança d'activitat,
participació a les activitats i trobades d'escoles esportives
organitzades pel GEiEG o altres entitats i utilització de les
instal·lacions del GEiEG durant l'horari d'activitat.

A continuació us adjuntem l’horari:
• 16:55h: Recollida dels nens/es que realitzen
activitats extraescolars, per part dels monitors del GEiEG,
a les diferents classes de l’escola.
• 17:00h a 17:15h: Servei de Bus des de l’escola fins al
GEiEG de St. Narcis.
•

17:15h a 17:30h: Berenar i preparar-se per l’activitat.

•

17:30h a 18:30h: Sessió / Activitat.

• 18:30h a 19:00h: Dutxa i recollida dels alumnes per
part dels pares i mares a l’antiga recepció del GEiEG St.
Narcis.

L’activitat és promoguda i gestionada pel GEIEG, aquesta
preinscripció serveix per saber si s’arriba al mínimde nens
perque es pugui fer.
Si es pot fer l’Escoleta , el GEIEG al setembre faran reunió
per explicar tot el funcionament

