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.

NOVETATS
Respecte al curs passat tenim 5 novetats:
-

BELLUGA’T (Zumba i Balls aeròbics per nens) Grup I Infantil / Grup II Primària

-

ROBÒTICA EDUCATIVA: Primària.

-

TAEKWONDO Grup I Infantil/ Grup II Primària.

-

FUTBOL SALA De 3r a 6è.

-

AVENTURA’T ESO

Aquest any per a mares i pares oferim les següents activitats: :

-

Gimnàs per Pares. (GAC, Steps, aerobic…) Monitora: Judit Gustems

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.

lINSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer a partir del dilluns 19 i fins al divendres 23 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 2015/16, 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 dimecres 28 de setembre a la porteria de l’escola.
Algunes de les activitats es desenvoluparan conjuntament amb alumnes dels altres centres de la Vila.
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
Activitat
Dibuix
Iniciació als esports
Teatre
Futbol Sala
Belluga’t
Taekwondo
Anglès
Poliesportiu 1 dia
Poliesportiu 2 dies
Bàsquet 1 dia
Bàsquet 2 dies
Robòtica
Aventura’t
Gimnàs Pares 1 dia

Dies a la
setmana
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Quota
Mensual
15€
15€
15€
15€
17€
17€
19€
19€
27€
22 €
30 €
35€
27 €
17 €

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 divendres 23 de setembre a les 19:00 h. a l’Escola farem una reunió explicant el funcionament de les
activitats extraescolars.

DESCÀRREGUES DISPONIBLES:
Descàrregues disponibles en la pàgina web:
 horari extraescolars 2016/2017:

 butlleta inscripció extraescolars 2016/2017:

Correu de contacte:
extraescolars@dpcapellades.cat

Pàgina web:
www.dpcapellades.cat

INICIACIÓ ALS ESPORTS P3 i P4.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
En aquesta activitat es proposa que els infants comencin a fer una primera presa de contacte en diferents jocs i
esports col·lectius. Al llarg del curs es treballaran destreses i habilitats: desplaçaments, equilibris, llançaments, bots...
A través de jocs, ens introduirem al món dels esports. Monitora: Berta

BELLUGA’T
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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

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.
POLIESPORTIU
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
En aquesta activitat es pretén apropar els alumnes a diferents esports i jocs col·lectius. Es realitzaran introduccions
en els fonaments bàsics de cada esport, potenciant el joc en equip, la col·laboració i la cooperació. Coneixerem el
FUTBOL SALA I EL FUTBOL SORRA, EL MINIBÀSQUET, EL MINIHANDBOL, EL MINIHANDBOL SORRA I EL CROS. Es
realitzarà una competició mensual. Monitor: Biel Castells

FUTBOL SALA.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Els infants podran gaudir dels aprenentatges fonamentals del futbol sala.
Coneixeran els aspectes tècnics i s' iniciaran en els principis tàctics.
També es fomentaran les bones actituds dins del grup, com els valors dins d’un equip.
L’entrenador serà la persona encarregada de guiar el grup amb la qualificació adequada per tal de poder donar un
aprenentatge adequat als infants. Monitor Jordi Torres

BÀSQUET MIXT
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Activitat encaminada a la pràctica específica del bàsquet; es treballaran els diferents fonaments tècnics i tàctics
d'aquest esport. Es disputaran competicions cada dissabte al matí. S'aprendrà a cooperar amb els companys per
afavorir el joc de l'equip.

DIBUIX MANUALITATS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ens endinsarem en l'ampli i divers món de les arts plàstiques, descobrirem, experimentarem i gaudirem del dibuix,
farem volar la imaginació... Coneixerem a la vegada diferents textures i materials, ens endinsarem en el volum i les
tres dimensions utilitzant diverses tècniques. Monitora: Elisenda Castells

ANGLÈS P3 P4 i P5 / 1r i 2n / 3r i 4t / 5è i 6è d’ EP
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 Infantil: Cristina Telechea.
Monitora 1er, 2ón i 3er: Eva Rafecas i Monitor 4art, 5è i 6è: Angel Jiménez.

TAEKWONDO P3 P4 i P5 I Primària.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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.

BÀSQUET ESO 1r.i 2n. d’ESO femení / 3r i 4t. d’ESO femení.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Aprofundirem en la pràctica específica del bàsquet, es treballaran els diferents fonaments tècnics i tàctics d'aquest
esport. Es disputaran competicions assíduament. S'aprendrà a cooperar amb els companys per afavorir el joc de
l'equip.

AVENTURA’T
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Gaudeix de la natura en esports al aire lliure, trenca amb la idea que els esports de muntanya son individuals! Coneix
esports com l’escalada el BTT, orientació, el raid… Monitor: Marcel Riba

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: Oriol Castells

