Benvolgudes famílies,
Us presentem un any més la proposta d’activitats extraescolars d’aquest curs. Aquest any les activitats les seguirà
gestionant i coordinant la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA de l’Escola Mare del Diví Pastor juntament amb
l’empresa de gestió d’activitats extraescolars i de lleure infanti, LUDUS.
NOVETATS
Respecte al curs passat tenim 5 novetats:
- BELLUGA’T PRIMÀRIA (Balls i coreografies aerobics per nens i nenes) impartida per Susana
Carrique.
- PATINATGE ARTÍSTIC : Primària i ESO, impartida per Cristina Camacho.
-

JUGO, PENSO I EXPERIMENTO Educació Infantil impartida per Laura Alonso

-

ESPORTS SENSE COMPETICIÓ Educació primària impartida per Josep Anton Ropero.

-

JOCS PREESPORTIUS, per educación infantil i dirigida per Josep Anton Ropero

- BATUCADA, tant per educació primària com per la Eso, estarà impartida per Nezar Drum.
I tot això amb l’objectiu de millorar i aconseguir unes activitats extraescolars de qualitat, on els nens i les nenes
puguin aprendre moltes coses i alhora passar-s’ho d’allò més bé, sigui fent esport, sigui jugant, sigui cantant o bé
fent teatre.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer a partir del dilluns 18 i fins al divendres 22 de setembre, en horari escolar a la porteria
de l’escola.
Us recordem que els nens i les nenes que han realitzat activitats extraescolars durant el curs 2016/17, tenen
preferència a l’hora d’obtenir plaça. Tots els grups s’obriran amb un mínim i un màxim de nens i nenes que variarà
segons l’activitat (ens movem en una ràtio de 10 a 15 inscrits).
A part d’aquest criteri de “preferència” també tindrem en compte els dos següents:
-

La família ha de ser Sòcia de l’AMPA.
Estar al corrent de pagament de totes les activitats que organitza l’AMPA.

Les llistes estaran penjades el dijous 28 de setembre a la porteria de l’escola.

Si algú es vol inscriure un cop iniciades les activitats, primer caldrà entregar la butlleta a l’AMPA per poder
comprovar si hi ha places en el grup.
Per ser baixa d’alguna activitat és imprescindible presentar i signar la butlleta de baixa que haurà de ser presentada
abans del dia 10 del mes en curs. En cas contrari no tindrà efecte fins al rebut del mes següent.

El comportament no adequat dels alumnes comportarà la baixa immediata de l’activitat.

PREUS

Dies a la
setmana
Anglès
1
Belluga’t
1
Jocs Preesportius
1
Esports sense competició 1
Taekwondo
1
Jugo, penso i experimento 1
Teatre
1
Robòtica
1
Patinatge Artístic
1
Batucada
1
Activitat

Quota
Mensual
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
35€
20€
20€

FORMA DE COBRAMENT
El cobrament serà mensual al núm. de compte omplert a la bulleta d’inscripcions, cada dia 10 de mes.
En cas d’inscriure's en una activitat passat el dia 1 es cobrarà el mes sencer.

REUNIÓ DE MARES i PARES
El proper diumenge 25 de setembre a l’Escola durant l’assamblea anual de l’AMPA explicarem el
funcionament de les activitats extraescolars.

DESCÀRREGUES DISPONIBLES:
Descàrregues disponibles en la pàgina web:
• horari extraescolars 2017/18:

• butlleta inscripció extraescolars 2017/18:

Correu de contacte:
extraescolars@dpcapellades.cat

Pàgina web:
www.dpcapellades.cat

ANGLÈS INFANTIL
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
L'activitat d'anglès vol apropar aquesta llengua als infants a través dels contes, les cançons i
els jocs, fent servir un vocabulari senzill adient a la seva edat. Monitora: Claudina Solano

BELLUGA’T INFANTIL
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Els infants s'introduiran al món de la dansa moderna i s'elaboraran coreografies fàcils i divertides mitjançant els
balls i coreografies aeròbiques.. També és una activitat dirigida a l'experimentació i coneixença de diferents estils
de ball i de música. Monitora: Vanessa Revelles

JOCS PREESPORTIUS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Els jocs apropen als infants a com veuen ells els esports, a fer adaptacions i jugar a ser grans, amb
material adaptat descobriran amb els seus companys els valors inherents a l'esport. Monitor:
Josep Antón Ropero.

JUGO, PENSO I EXPERIMENTO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Un conte, unes preguntes que ens fem i descobrir la màgia de petits experiments que faràn les
delicies dels més petits, estimular la seva curiositat es estimular la seva intel·ligència. Monitora :
Laura Alonso

ESPORTS SENSE COMPETICIÓ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Gaudir de diferents esports sense haver de competir el cap de setmana, practicar futbol-sala, bàsquet, handbol,
Voleibol tot gaudint dels companys i de l’esport. Monitor: Josep Anton Ropero.

ROBÒTICA EDUCATIVA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que potencia les habilitats i competències en els
alumnes. Aquest sistema és inter- disciplinari perquè compren àrees de diferents assignatures del programa escolar
reglat. En els tallers de Robòtica Educativa es treballen àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics) i es realitza a través de la metodología de LEGO. Impartit per l’Asociació de Robòtica de l’Anoia.

BELLUGA’T Primària
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Coreografies i danses actuals, introducció a les danses acrobàtiques que ajuden a desenvolupar la coordinació i el
ritme gaudint del ball i de la música.
Monitora: Susana Carrique

ANGLÈS Primària
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tot utilitzant tècniques i estratègies diverses reforçarem i ampliarem els coneixements de la llengua anglesa. Es
treballarà tant la part oral com l'escrita, amb diferents exercicis i activitats. Monitora: Claudina Solano.

TAEKWONDO Infantil, Primària i ESO.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
El Taekwondo, ofereix molts beneficis a tots els practicants, el seu entrenament continuat, a més de preparar-nos
físicament, també fa que la nostra ment sigui més àgil i estigui preparada per afrontar tots els problemes de la vida
quotidiana. Físicament ens dona força, potència, velocitat, elasticitat, coordinació i equilibri, però a més a més,
mentalment ens ofereix concentració, reflexos, autocontrol i confiança en nosaltres mateixos, i amb això la nostra
autoestima creix notablement. Als nens i a les nenes, els hi dona una seguretat personal, formant els seu caràcter al
conviure amb uns reflexos que al futur formaran part de la seva personalitat. Monitora: Sussanna Llanes.

TEATRE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
L’objectiu no és formar actors o actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i l’expressió, aconseguint que els
nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses.
Al final del curs es farà una obra de teatre on els pares estaran presents, per veure l’esforç de tot l’any dels nois/es.
Monitor: Roger Castells

PATINATGE ARTÍSTIC
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Apendre a patinar i gaudir de les diferents tècnques de patinatge per fer coreografies que us faran gaudir d’aquest
esport. Monitora: Cristina Camacho

BATUCADA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
T’animes a vindre a formar part d’una banda de batucada? Apendrem a tocar diferents instruments de percussió i a
ballar diferents coreografies al ritme de tambors! Monitor: Nazer Drum

