Circular 1D
Curs 2018-2019

CIRCULAR PER PRIMÀRIA 5è I 6è : EXTRAESCOLARS 2018-2019

Benvolgudes famílies,
Us informem que des de l’AMPA es proposen les següents activitats extraescolars per aquest curs:

1.

L’HORARI:

HORARI

DILLUNS

12 A 13
13 A 14

JOCS DE
CIÈNCIA (!)

(Segons
l’ocupació de
l’activitat hi ha
la possibilitat de
realitzar-la de
13 a 14)

ALOHA
(CÀLCUL
MENTAL)

DIMARTS
DIMECRES
ACTIVITATS DE MIGDIA
RAONAMENT
MATEMÀTIC (!)

TEATRE I MÚSICA
(!)
TECNIQUES
D’ESTUDI

DIJOUS

DIVENDRES

ART IN ENGLISH
(!)

MINDFULESCACS (!)

ALOHA (CÀLCUL
MENTAL)
ANGLÈS IN USE
5è i 6è

ANGLÈS IN USE
5è i 6è

LEGO
Mindstorms
TECNIQUES
D’ESTUDI

ACOLLIDA DE TARDA
16:30 A
18:00

JUDO
BASQUET
FUTBOL

MINDFULNESS

JUDO

NATACIÓ –
CN REUS
PLOMS(*horari)

BASQUET
FUTBOL

TOTES LES ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS COMENÇARAN LA SETMANA DEL 1 D’OCTUBRE (excepte JUDO i
FUTBOL que ho farà el dimecres, 12/09/18).
El nens que facin futbol, el primer dia hauran de ser acompanyats a la pista, i els que facin judo per primera
vegada a la sala de psicomotricitat (Judo), per presentar-los als entrenadors
TOTES LES ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS FINALITZARAN LA SETMANA DEL 31 DE MAIG DE 2019 (excepte
JUDO que ho farà el darrer dimecres que l’escola faci horari de matí i tarda).
TOTES LES ACTIVITATS REQUEREIXEN D’INSCRIPCIÓ:
Aquest any la inscripció és farà ONLINE, en breu es facilitarà a les famílies l’enllaç per realitzar-la, en cas de
no poder ser es farà arribar a temps un formulari d’inscripció en paper.
Aquesta inscripció s’haurà de fer abans del 21 de setembre, aquest dia hi haurà personal al despatx de
l’Ampa per atendre a les famílies.
Documentació per realitzar la inscripció: (dades personals dels tutors i fills, Telèfons, adreça electrònica,
tarja sanitària i dades bancàries ) Correu de l’AMPA: ampaescolaelsganxets@gmail.com.
CAL PRESENTAR FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA (per aquells que facin per primera vegada la
inscripció).

2.

LES ACTIVITATS:

Activitats de migdia
Anglès Acadèmia IN USE: A través de l’acadèmia IN USE, classes per grups molt reduïts de 5 a 10 nens/es,
impartit per professorat llicenciat format per l’ensenyament d’Anglès amb material d’escola bilingüe (alt
nivell) i amb l’objectiu clar de fer de l’anglès una eina més de comunicació.
ALOHA Càlcul mental: Activitat on entrenem els nostres superpoders amb jocs intel·ligents, reptes mentals,
missions especials i càlcul amb àbac, D’aquesta manera aconseguim millores en la concentració,
capacitat d’escolta, pensament lògic, orientació espacial, memòria fotogràfica, creativitat i càlcul.
Avalats per la societat pedagògica espanyola.
TÈCNIQUES D’ESTUDI: Durant dos dies a la setmana aprendrem a fer esquemes i resums, practicarem la
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita i millorarem l’ortografia! Aquestes activitats ens ajudaran a tenir
més recursos i habilitats a l’hora d’estudiar i organitzar-nos la feina. Els grups són reduïts fet que permet una
atenció individualitzada i centrada en les necessitats de cada noi/a. Grup mínim 6 alumnes i màxim 10).
LEGO Mindstorms: aprendràs a construir i fer funcionar robots intel·ligents treballant en equip.
TALLERS DE MIGDIA:(Engloven una serie d’activitats lúdico-formatives que ajuden al desenvolupament
cognitiu, emocional, expresiu i artístic dels nois i noies)
JOCS DE CIÈNCIA: A través de la realització d’experiments podrem descobrir el món que ens envolta,
potenciar la curiositat, esbrinar el “perquè” de les coses i treballar amb materials.
RAONAMENT MATEMÀTIC: Reforçarem les habilitats matemàtiques realitzant operacions combinades,
descomposició de nombres, càlcul mental i resolució de problemes. També aprofitarem jocs de taula i
farem servir l’àbac per tal de treballar el raonament, la lògica i l’abstracció del nombre des d’una vessant
diferent.
TEATRE I MÚSICA: A “Teatre i Música” treballarem la mímica, la improvisació, el ritme, la música, les
habilitats socials, l’expressió corporal... tot convertint-nos en petits artistes. Essent una manera diferent de
divertir-nos i gaudir del joc escènic.
ART IN ENGLISH: Treballarem la pintura, les diferents textures, materials i tècniques artístiques tot potenciant
la creativitat i la imaginació dels nois/es. També farem cançons i petites representacions en anglès.
MINDFUL-ESCACS: “Mindful-Escacs” combina el joc de taula clàssic dels escacs amb el Mindfulness,
paraula que podem traduir per “consciència plena”. Abans de cada partida es realitzaran diferents
exercicis que ajudaran a desenvolupar una actitud més oberta, ajudant a cultivar diferents valors com la
paciència, la satisfacció o el respecte, entre d'altres. “Mindful-Escacs” és una oportunitat per aprendre i
millorar com a jugador i com a persona.
Activitats de tarda
Abans de l’inici de l’activitat de la tarda els nens disposaran d’una estona per berenar (excepte Judo que
iniciarà directament l’activitat).
Judo: Es pretén que s'iniciïn, coneguin i practiquin el Judo, aprenguin a desenvolupar-se com a petits
judokes mitjançant la psicomotricitat, guanyin confiança en ells mateixos. Els nens adquireixen els valors del
judo com ara; el coratge, l'amistat, l'autocontrol, el respecte...
Futbol: El Futbol com a element educatiu, de formació i implantació d’un hàbit saludable. Dota al jugador
d’un bagatge futbolístic que li permet conèixer i dominar diferents sistemes de joc, diferents posicions dins
el camp i tots els conceptes futbolístics.
Bàsquet: Conèixer els fonaments bàsics del bàsquet. Fer que disfrutin del joc, fomentar les relacions de grup
i treball en equip. Treballar de manera general els continguts de bot, passada, llençament i habilitats
coordinatives amb el propi cos.
HipHop: Activitat amb l’objectiu de la formació de la tècnica, l’estil, el ritme i l’expressió.
Natació: Familiarització amb el medi aquàtic amb jocs infantils, coordinació de la respiració, amb el
moviment de cames i braços (segons estil i nivell de l’infant). *Important l’horari és de 17:30 a 18:15 al CN
Reus Ploms.

Mindfulness: o “atenció plena” és un estat mental que es caracteritza per romandre en el moment present
acceptant les situacions sense jutjar-les. Aquest tipus d’atentció s’aconsegueix mitjançant meditacions i
pràctiques sensorials que estimulin a la persona per aconseguir els següents beneficis: - Control de la
impulsivilitat, - Millora de la concentració, - Major autocontrol, - Aprendre a ser conscient en el moment
present, - Reducció de l’estrès, - Augment de la creativitat, - Aprendre a relaxar-se

3.

ELS PREUS:

ACTIVITAT
JUDO
Matrícula 14€
Assegurança 10€
Aquests imports
s’abonaran un
cop a l’inici del
curs
FUTBOL
El primer
trimestre es
pagaran 5€ en
concepte
d’assegurança

PREU PER FAMILIA SOCIA DE L’AMPA
1 DIA/SETMANA-58€/TRIMESTRE

2 DIES/SETMANA-114€/TRIMESTRE

PREU PER FAMILIA NO SOCIA DE L’AMPA
1 DIA/SETMANA-69€/TRIMESTRE

2 DIES/SETMANA-136€/TRIMESTRE

1 DIA/SETMANA 39€/TRIMESTRE

1 DIA/SETMANA 60€/TRIMESTRE

2 DIES/SETMANA 64€/TRIMESTRE

2 DIES/SETMANA 85€/TRIMESTRE

45€/TRIMESTRE + entre 8€ i 10€
d’ASSEGURANÇA ANUAL (QUE ES COBRARÀ EL
PRIMER TRIMESTRE)
2 DIA/SETMANA – 51€ MENSUALS +
40€ MATRÍCULA PER NOUS ALUMNES. ES
PAGARÀ EL PRIMER TRIMESTRE

52€/MES + 26-50€ DE LLIBRES I MATERIAL (QUE
ES COBRARÀ EL PRIMER MES)

56€/TRIMESTRE. + entre 8€ i 10 €
d’ASSEGURANÇA ANUAL (ES COBRARÀ EL
PRIMER TRIMESTRE)
1 DIA/SETMANA – 47€ MENSUALS +
39€ MATRÍCULA PER NOUS ALUMNES. ES
PAGARÀ EL PRIMER TRIMESTRE
2 DIES/SETMANA – 57€ MENSUALS +
MATRÍCULA
64€/MES + 26-50€ DE LLIBRES I MATERIAL (ES
COBRARÀ EL PRIMER MES)

30€/MES

45€/MES

51€/MES + 15€ dossier

62€/mes + 15€ dossier

BÀSQUET

2 DIES/SETMANA 80€/TRIMESSTRE

2 DIES/SETMANA 95€/TRIMESTRE

Mindfulness

27€/MES 1 DIA/SETMANA

NATACIÓ

ALOHA (CÀLCUL
MENTAL)

ANGLÈS IN USE
LEGO
Mindstorms
TECNIQUES
D’ESTUDI

TALLERS DEL MIGDIA
Les activitats marcades amb un (!) formen part del bloc TALLERS DE MIGDIA, impartit pel gabinet
psicopedagògic ABAC. Aquest conjunt d’activitats estan pensats com a un conjunt i s’ofereix com un
paquet amb un preu per tota la setmana, tot i que està obert a l’assistència per dies concrets.

No socis
Socis AMPA
1 taller
20€/mes
+15€
2 tallers
33€/mes
+15€
3 tallers
43€/mes
+15€
4 tallers o més
48€/mes
+20€
Matrícula
17€
30€
Només
23€
----------------Raonament
La matrícula es farà servir en concepte de material, es cobrarà juntament amb el primer mes. L’últim
trimestre es passarà un càrrec similar a la matrícula, en funció de la despesa de material.
S' haurà de portar: estoig amb llapis, llapis de colors, goma, maquineta, tub de pegament i tisores de punta
rodona.

4.

INFORMACIONS IMPORTANTS
●

Totes les activitats començaran el 1 D’OCTUBRE i finalitzaran la darrera setmana de maig/primera
de juny (31 de maig 2019). Excepte JUDO (s’informa a l’inici de la circular).

●

Cada activitat disposa d’un nombre mínim i màxim de participants per poder-se realitzar i en cas de
falta de nens/es podrà variar de dia/horari, anul·lar-se, ser substituïda per una altra i /o variar de
preu (amb avís previ).

●

En cas de baixa cal avisar via e-mail a ampaescolaelsganxets@gmail.com 15 dies abans de l’inici
del següent trimestre o mes en el cas de ser activitat de cobrament mensual. SINÓ S’INFORMA AMB
AQUESTA ANTELACIÓ EL COBRAMENT ES FARÀ EFECTIU SENSE POSSIBILITAT DE RETORN.

●

Els pagaments són trimestrals, independentment dels dies de classe. Els preus del servei estan
promitjats anualment, és a dir el tercer trimestre malgrat hi hagi dos mesos de classe el preu serà
igual que els dos trimestres anteriors.

●

La baixa o no assistència del nen/a a l’activitat contractada no implica la devolució del
mes/trimestre pagat.

●

En el cas que un rebut sigui retornat la família haurà de pagar les despeses generades pel
retornament.

●

Si els monitors/es consideren que el comportament d’un nen/a és inadequat, es podrà demanar
l’abandó definitiu de l’activitat a l’infant motivant.

●

En compliment del article 5 de la LOPD, l’informem que les dades recollides al formulari quedaran
incloses en la base de dades creada per l’AMPA, el responsable de la qual és l’AMPA de l’escola Els
Ganxets i seran tractades per la gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les activitats. Pot
exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu
electrònic a ampaelsganxets@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA.

