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Presentació
Aquest llibret que teniu a les mans respon a dos motius. D’una banda, a la voluntat de donar resposta a una de les propostes que va
manifestar la ciutadania en els fòrums del Projecte Educatiu de
Torelló, proposta que demanava de donar suport a la Federació
de les AMPA per tal que es pogués consolidar una oferta conjunta d’extraescolars. D’altra banda, hi ha el fet de facilitar aquesta
aposta conjunta entre la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Torelló i la Federació de les AMPA per ajudar a millorar l’èxit
educatiu en el municipi, conscients que només amb la suma de
voluntats arribarem a bon port.
Un dels objectius concrets que compartim la Regidoria d’Ensenyament i la Federació de les AMPA de Torelló és treballar per una
educació de qualitat i per aconseguir-ho volem fomentar la participació i el desenvolupament en projectes comuns entre les AMPA
del nostre municipi.
Actualment, les activitats i serveis extraescolars suposen un valor
afegit que complementa i contribueix a enriquir l’oferta educativa
que es realitza en horari lectiu i ha esdevingut, en els darrers anys,
un element rellevant per a les famílies per la seva contribució al
desenvolupament integral dels nens i nenes.
El curs 2016-2017 es va iniciar el projecte conjunt i compartit de les
diferents ofertes de cada centre. Aquesta iniciativa, el curs 20182019 adquireix una nova dimensió amb la “Convocatòria d’ajuts en
règim de concurrència competitiva per les entitats que organitzen
activitats extraescolars” per part de l’Ajuntament de Torelló, amb
la qual es reconeix i valora la tasca educativa d’aquestes activitats
i de les entitats que les organitzen.
Esperem que aquesta guia us sigui d’utilitat i que tragueu profit de
les activitats que s’hi ofereixen.
Federació d’AMPA i Regidoria d’Ensenyament

Edita: Ajuntament de Torelló – Regidoria d’Ensenyament
Organitza: Federació d’AMPA
Disseny i maquetació: control Z
Il·lustracions portada: Freepik
Imprès a: Impremta Sellarès

Escola Dr. Fortià Solà
Conjunt d’activitats extraescolars de tardes de l’escola Dr. Fortià Solà
Organitza: AMPA Fortià Solà
ampa@fortiasola.cat

Full d’inscripció activitats extraescolars de tardes
Nom i cognoms alumne: .....................................................................................................................................
Curs: ........... Escola: ..............................................................................................................................................
Té al·lèrgia/malaltia?
No
SI
Pren algun medicament?
No
SI
Quina:.....................................................
(adjuntar autorització de medicament)
Telèfon de contacte: ………………………………….E-mail de contacte: ...................................................................
Número de compte per càrrec bancari (IBAN): ..............................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:.............................................................................................................
amb DNI .........................autoritzo al meu fill/a ................................................................................................
a assistir a les activitats extraescolars marcades en el quadre inferior en les condicions establertes.
Dono autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99). Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant les activitats. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2018
ACTIVITATS (les podeu escriure o marcar en el quadre de la pàgina següent)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Important:
L’horari de totes les activitats és de 17 a 18:30h excepte Motrijoc, ritmes de P3 a P5 i robòtica que es
realitzen de 17 a 18:15h.
Per formalitzar la inscripció entregueu aquest full d’inscripció a la secretaria del vostre centre abans del
dia 21 de Setembre. El registre i acceptació d’inscripcions serà per rigorós ordre d’arribada fins que es
completin les places que són limitades per cadascuna de les activitats. Els alumnes de cada centre tindran
prioritat sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s’iniciaran el 1 d’Octubre i finalitzaran el dia 31 de Maig 2019. En el cas que en alguna
activitat s’hagués d’anular per no arribar al mínim d’inscripcions s’avisarà anticipadament i s’oferiran
alternatives dins el mateix horari.
Durant el curs només s’acceptaran canvis/altes/baixes d’activitats a finals de trimestre, informades amb
una antelació duna setmana.
Per a més informació podeu enviar un mail a ampa@fortiasola.cat

1

Escola Dr. Fortià Solà

Quadre d’activitats extraescolars de tardes
HORARI DE 17 a 18.30 h*

CURS

DILLUNS

DIMARTS

P3

Ritmes

Motrijoc

P4

Ritmes

Motrijoc

P5

Ritmes

1r

Futbol Sala

2n

4t

Robòtica II

DIJOUS

DIVENDRES

RITMES

MOTRIJOC

P3 a P5: Dilluns de 17a 18.15 h
1r a 6è: Dijous de 17a 18.30 h
Preu: P3 a P5 38 €/trimestre. 1r a 6è 44 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Fortià Solà

P3 i P4: Dimarts de 17a 18.15 h
Preu: 38 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Fortià Solà

Gaudir de la dansa i experimentar diferents estils de
dansa. Els nens i nenes aprenen passos de ball per acabar creant una coreografia. Adreçada a nens i nenes
de P3 a 6è.

FUTBOL SALA

A partir de jocs, circuïts i activitats d’experimentació
amb materials es infants aniran treballant habilitats
motrius bàsiques com són l’equilibri, el salt o els desplaçaments que ajudaran a un complet desenvolupament
motriu, de forma amena i divertida. Adreçada a nens i
nenes de P3 a P4.

TEATRE

Teatre
—
Robòtica I

Esportiva
—
Ritmes

Futbol Sala

1r i 2n: Dilluns i divendres de 17a 18.30 h
3r a 6è: Dimarts i dijous de 17a 18.30 h
Preu: 44 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Fortià Solà

Teatre
—
Robòtica I

Ritmes

Futbol Sala

Els nens i nenes descobriran d’una forma amena tot el
que cal saber per jugar a futbol sala. Adreçada a nens
i nenes de 1r a 6è.

Es tracta de potenciar la creativitat, memòria, empatia
i l’expressió corporal dels nens i nenes, tot llegint i representant aquells contes que tan hem sentit a parlar.

ROBÒTICA

ESPORTIVA

Futbol Sala

Teatre
—
Robòtica I

Ritmes
—
Futbol Sala

Futbol Sala

Teatre

Ritmes
—
Futbol Sala

1r a 3r: Dimecres de 17a 18.15 h
4t a 6è: Dilluns de 17a 18.15 h
Preu: 29 €/mes
Gestiona: Robo-tic
Organitza: AMPA Fortià Solà

P5 a 1r: Dimecres de 17a 18.30 h
Preu: 44 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Fortià Solà

Esportiva

Futbol Sala

3r

DIMECRES

Activitats extraescolars de tardes

Escola Dr. Fortià Solà

5è

Robòtica II

Futbol Sala

Teatre

Ritmes
—
Futbol Sala

6è

Robòtica II

Futbol Sala

Teatre

Ritmes
—
Futbol Sala

Robòtica educativa que estimula l’aprenentatge de conceptes físics i matemàtics a través de la programació
de robots i el treball en equip. L’objectiu és estimular
l’aprenentatge científic i tecnològic de forma creativa i
entretinguda. Adreçada a nens i nenes de 1r a 6è.

1r a 6è: Dimecres de 17a 18.30 h
Preu: 46,90 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Fortià Solà

Establir un primer contacte amb una gran varietat d’esports. Adreçada a nens i nenes de P5 a 1r.

* L’horari de totes les activitats és de 17 a 18.30 h excepte Motrijoc, ritmes per petits i robòtica que
es realitzen de 17 a 18.15 h.
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Institut–Escola Marta Mata
Conjunt d’activitats extraescolars de tardes de l’institut–escola Marta Mata
Organitza: AMPA Marta Mata
ampamartamata@gmail.com

Full d’inscripció activitats extraescolars de tardes
Nom i cognoms alumne: .....................................................................................................................................
Curs: ........... Escola: ..............................................................................................................................................
Té al·lèrgia/malaltia?
No
SI
Pren algun medicament?
No
SI
Quina:.....................................................
(adjuntar autorització de medicament).................................
Telèfon de contacte: ………………………………….E-mail de contacte: ...................................................................
Número de compte per càrrec bancari (IBAN): ..............................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:.............................................................................................................
amb DNI .........................autoritzo al meu fill/a ................................................................................................
a assistir a les activitats extraescolars marcades en el quadre inferior en les condicions establertes.
Dono autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99). Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant les activitats. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2018
ACTIVITATS (les podeu escriure o marcar en el quadre de la pàgina següent)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Important:
Totes les activitats recullen els nens les 17.00 h de la tarda però comencen de forma efectiva a les
17.15 h per donar temps al berenar i per acollir nens que vinguin d´altres escoles. Acaben a les 18.15
h exceptuant les activitats on s’especifica l’horari a la graella d’activitats. Les preinscripcions es faran a partir del dia 12 de setembre a les 9 del matí i fins el dia 20 de setembre. Les preinscripcions
es faran on-line, mitjançant un formulari que es farà arribar per correu electrònic a les famílies
durant el mes de setembre, i el seu registre i acceptació serà per rigorós ordre de preinscripció fins
que es completin les places (que són limitades per cadascuna de les activitats). Els alumnes de
cada centre tindran prioritat sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s´iniciaran el 2 d´octubre 2018 i finalitzaran el dia 7 de juny de 2019. En el cas que en
alguna activitat s’hagués d´anular per no arribar al mínim d´inscripcions s´avisarà anticipadament i s´oferiran alternatives dins el mateix horari. Els preus ofertats són vàlids per socis de l’AMPA.
El cobrament de les activitats serà realitzat directament per les diferents empreses que realitzen
l’activitat i, per tant, contactaran amb les famílies per sol·licitar les dades bancàries i formalitzar la
inscripció. Durant el curs només s’acceptaran canvis/altes/baixes d’activitats a finals de trimestre,
informades amb una antelació d’una setmana com a mínim i directament a l’empresa que realitza
l’activitat.
Per més informació us podeu dirigir al local de l’Ampa o bé enviar un mail a ampamartamata@
gmail.com
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Quadre d’activitats extraescolars de tardes
HORARI DE 17 a 18.15/18.30 h*

CURS
P3 a P5

1r i 2n

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Story sacks

Teatre per xics

Música

Psicomotricitat

Futbol Sala

Robòtica 1
—
Patinatge

Zumba

Aprenem a Cosir
—
Futbol Sala

DIVENDRES

Aprenem a Cosir
—
Futbol Sala

Bàdminton

Futbol Sala

Robòtica 2
—
Patinatge

Zumba

5è i 6è

Aprenem a Cosir
—
Futbol Sala

Bàdminton

Futbol Sala

Robòtica 3
—
Patinatge
—
Curses
d’Orientació

Zumba

ESO

Anglès acadèmic
1er ESO. KET.
—
Anglès acadèmic
2on ESO. PET.

Informàtica

Anglès acadèmic
1er ESO. KET.
—
Anglès acadèmic
2on ESO. PET.
—
Curses
d’Orientació

STORY SACKS

TEATRE PER XICS

P3 a P5: dilluns de 17 a 18.15 h
Preu: 20€/mes
Gestiona: Books&Cookies
Organitza: AMPA Marta Mata

P3 a P5: Dimarts de 17 a 18.15 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Marta Mata

L’objectiu de l’activitat és contribuir a l’aprenentatge de
l’anglès dels més petits d’una manera divertida i agradable, a través d’una història escrita per a infants, ajudant-los a desenvolupar una actitud positiva envers els
llibres, estimular la concentració, familiaritzar-se en una
llengua que no és la materna i potenciar la seva confiança participant de forma interactiva en les sessions.

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones.
El teatre és una activitat que potencia les capacitats
comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç en
l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. El
propòsit del teatre per xics, és doncs, introduir els infants
en el món del teatre d’una manera propera a la seva
activitat quotidiana: el joc.

PSICOMOTRICITAT

3r i 4t

Activitats extraescolars de tardes

P3 a P5: Dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Marta Mata
Aquesta activitat té per objectiu introduir la mainada en
el món dels esports, ja siguin individuals o per equips.
Mitjançant el joc i la pràctica d’esports concrets i adaptats a les seves necessitats, aniran aprenent els valors
que transmet l’esport.

MÚSICA
P3 a P5: Dimecres de 17 a 18.15 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Marta Mata
Crearem diferents tipus d’activitats, basades en mètodes pedagògics musicals, per a treballar aspectes musicals a desenvolupar durant l’etapa infantil. Es pretén
despertar en els infants l’interès i el gaudi per la música
clàssica mitjançant activitats d’audicions actives. Fomentarem el respecte pel medi ambient amb propostes d’activitats de creació d’instruments amb material
de reciclatge i proposarem una llista de cançons amb
el material necessari per tal que els infants elaborin el
seu propi cançoner escollint aquelles cançons que més
els agradin.

ROBÒTICA 1/2/3
1r a 6è: Dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 29 €/mes
Gestiona: Robo-Tic
Organitza: AMPA Marta Mata
Es faran grups en funció del nivell de l’alumne i es treballaran els continguts adequats descrits en l’oferta del
migdia.

CURSES D’ORIENTACIÓ
5è, 6è, 1r i 2n ESO: Dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 27,50 €/mes
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Marta Mata
Aprendre a llegir un mapa, saber trobar el nord,
aprendre tot el que has de saber per sobreviure a la
natura, a més de fer esport i descobrir l’entorn que ens
envolta. L’activitat es desenvoluparà amb dos monitors
en tot moment.

*La majoria d’activitats acaben a les 18,15 i algunes a les 18,30.
Consulteu les descripcions a les pàgines següents

6

7

Institut–Escola Marta Mata

PATINATGE
1r a 6è: Dimecres de 17 a 18.15 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Marta Mata
Familiarització i iniciació amb els patins proporcionant
al nen un nivell de seguretat i confiança. El patinatge
com a medi de recreació, el nen s’ho ha de passar bé
patinant. A nivell tècnic s’apliquen elements senzills que
portin a un domini del desplaçament i equilibri bàsic,
fixació i bona posició corporal. Perfeccionar la tècnica
individual del patinador i aplicar les tècniques assolides a coreografies individuals i en grup. La motivació i
animació estarà present a cada sessió a través de les
formes jugades.
(Equipament: patins de 4 rodes o en línia, casc i
protectors.)

ZUMBA
1r a 6è: Divendres de 17 a 18.15 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Marta Mata
Consisteix en una activitat sana i divertida on l’alumne
aprendrà a conèixer i respectar el seu propi cos , relacionar-lo en l’espai a partir del seu moviment, desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme.

FUTBOL SALA
1r a 6è: Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 1 dia 16 €/mes — 2 dies 32 €/mes
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Marta Mata
Els nens i nenes descobriran d’una forma amena tot el
que cal saber per jugar a futbol sala.
Possibilitat de fer-ho 1 o 2 dies.

BÀDMINTON
3r a 6è: Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 16€/mes
Gestiona: Club bàsquet bàdminton de la Vall del Ges
Organitza: AMPA Marta Mata

8

Activitats extraescolars de tardes

Iniciació a l’esport del bàdminton d’una manera lúdica i recreativa a base de jocs i dinàmiques individuals,
per parelles i grupals. Es tracta d’un esport on l’infant
desenvolupa una gran activitat física, amb demostrats
beneficis pel cos com són l’equilibri, la resistència i la
coordinació. En definitiva es pretén despertar l’interès
de l’infant per aquest esport de raqueta.
Cal portar raqueta ( cost aproximat 5€).

APRENEM A COSIR
1r a 6è: Dilluns de 17 a 18.15 h
Preu: 16€/mes
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Marta Mata
Iniciació al món de la costura, a crear patrons i a fer
realitat les seves pròpies idees. Podran fer disfresses,
samarretes i bolsos, entre d’altres complements. A més
a més, també aprendran a treballar diferents tècniques
i diferents materials relacionats amb aquest món.

ANGLÈS ACADÈMIC ESO, KET
1r ESO: Dimarts de 15 a 16 h dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 40 €/mes (+ llibre a l’inici del curs)
Gestiona: Williamson
Organitza: AMPA Marta Mata
Seguim el programa d’estudis de la CEFR (Common
European Framework of Reference) i la preparació per
els exàmens de Cambridge (Starters, Movers, Flyers,
KET, PET, FCE) per els que desitgen examinar-se.
El professorat és nadiu o bilingüe, titulat i amb experiència amb young learners. L’equip de professors té un
coordinador que supervisa i dona suport a l’equip i als
alumnes.
Els alumnes reben un informe 2 vegades al llarg del
curs detallant la participació i els progressos. A més
a més de l’ informe els pares tindran l’oportunitat de
parlar dels progressos del seu fill/a amb la professora
al final del primer trimestre.
L’objectiu del curs és assolir els Nivells – PET – Nivell B1
al acabar el 2on d’ESO. A 3er/4rt ESO seguirem amb
els Nivells – FCE – Nivell B2

Institut–Escola Marta Mata
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ANGLÈS ACADÈMIC ESO, PET
2n ESO: Dimarts de 15 a 16 h dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 40 €/mes (+ llibre a l’inici del curs)
Gestiona: Williamson
Organitza: AMPA Marta Mata
Seguim el programa d’estudis de la CEFR (Common
European Framework of Reference) i la preparació per
els exàmens de Cambridge (Starters, Movers, Flyers,
KET, PET, FCE) per els que desitgen examinar-se.
El professorat és nadiu o bilingüe, titulat i amb experiència amb young learners. L’equip de professors té un
coordinador que supervisa i dona suport a l’equip i als
alumnes.
Els alumnes reben un informe 2 vegades al llarg del
curs detallant la participació i els progressos. A més
a més de l’ informe els pares tindran l’oportunitat de
parlar dels progressos del seu fill/a amb la professora
al final del primer trimestre.
L’objectiu del curs és assolir els Nivells – PET – Nivell B1
al acabar el 2on d’ESO. A 3er/4rt ESO seguirem amb
els Nivells – FCE – Nivell B2

INFORMÀTICA ESO
1r i 2n ESO: Dimartsde 17 a 18.15 h
Preu: 25 €/mes
Gestiona: Informàtica Sitjà
Organitza: AMPA Marta Mata
Tres opcions de cursos per triar:
Opció 1: Curs de iniciació a la programació (c#necessariperelUnity). Finalment la part més extensa del curs
(2 trimestres) la dedicarem a la creació de videojocs
amb Unity.
Opció 2: Preparació per l’ESO. Aprèn a fer servir les eines
del Googledrive, com crear documents, fulls de calcul,
Diagrames, editaram bextrapixelr i molt més! També
fem conceptes de edició de vídeo i ofimàtica per tal de
preparar l’ESO.
Opció 3: Curs de disseny 3d amb Blender i creació de
videojocs amb Unity. Recomanem haver cursat prèviament la opció 1 o bé tenir coneixements de programació.
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Activitats per a pares i mares
institut–escola Marta Mata*
DIA

HORA

DURADA

LLOC

EMPRESA /
PONENT

PREU

COMBAT

Dilluns

20.45 a
21.45h

1r trimestre

IE
Marta Mata

Lucho
Donato

45 €

IOGA

Dijous

20 a 21 h

1r trimestre

IE
Marta Mata

Cristina
Cortés

45 €

ZUMBA

Dijous

20.15 a
21.15 h

1r trimestre

IE
Marta Mata

Anna Casas

45 €

Dimecres

19.45 a
20.45 h

1r trimestre

IE
Marta Mata

Lucho
Donato

45 €

Dimarts

20 a 21 h

1r trimestre
a partir de
1/10/18

Àgil
Fisioteràpia

Laura Crespi

40 €

ACTIVITAT

HIIT TABATA

HIPOPRESSIUS

• Les activitats estan adreçades a pares i mares de totes les escoles.
• Els dies festius i ponts no es faran les activitats.
• Inscripcions a ampamartamata@gmail.com i pagament previ via transferència abans del 7 de
setembre al numero de compte ES60 0081 0154 3100 0136 4040

Escola Rocaprevera
Conjunt d’activitats extraescolars de l’escola Rocaprevera
Organitza: AMPA Rocaprevera
ampa@rocaprevera.cat

Full d’inscripció activitats extraescolars de tardes
Nom i cognoms alumne: .....................................................................................................................................
Curs: ........... Escola: ..............................................................................................................................................
Té al·lèrgia/malaltia?
No
SI
Pren algun medicament?
No
SI
Quina:.....................................................
(adjuntar autorització de medicament)
Telèfon de contacte: ………………………………….E-mail de contacte: ...................................................................
Número de compte per càrrec bancari (IBAN): ..............................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:.............................................................................................................
amb DNI .........................autoritzo al meu fill/a ................................................................................................
a assistir a les activitats extraescolars marcades en el quadre inferior en les condicions establertes.
Dono autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99). Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant les activitats. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2018
ACTIVITATS (les podeu escriure o marcar en el quadre de la pàgina següent)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Important:
Totes les activitats recullen els nen@s a les 17h de la tarda però comencen de forma efectiva a les
17.15h per donar temps al berenar i per acollir nen@s que vinguin d’altres escoles. Les activitats acaben a les 18.15h , exceptuant Ioga, Escola Esportiva i de Trail i Taller d’Arts Plàstiques i d’instal·lació al
Carrer que tenen horaris diferents.
Per formalitzar la inscripció entregueu aquest full d’inscripció a la secretaria del vostre centre abans
del 24 de setembre de 2018. El registre i acceptació d’inscripcions serà per rigorós ordre d’arribada
fins que es completin les places que són limitades per cadascuna de les activitats. Els alumnes de
cada centre tindran prioritat sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s’iniciaran el dia 1 d’octubre del 2018 i seguiran el calendari escolar
L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats amb un nombre d’inscripcions inferior al mínim necessari i de variar la composició dels grups per necessitats d’organització. L’AMPA avisarà
sempre dels canvis i anul·lacions anticipadament i oferirà alternatives. El cobrament de les activitats
serà trimestral excepte Escola Esportiva i de Trail i Taller de Radio que seran mensuals i durant el
curs només s’acceptaran altes/baixes/canvis d’activitats a finals de cada trimestre, informades amb
antelació de 15 dies.
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Per a qualsevol dubte o informació addicional que necessiteu podeu enviar un correu electrònic a:
ampa@rocaprevera.cat
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Quadre d’activitats extraescolars de tardes

P3 a P5: Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18.15 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Books & Cookies
Organitza: AMPA Rocaprevera

HORARI DE 17 a 18.15/18.30 h*

CURS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P3 i P4

Iniciació musical
—
Anglès:
Story Sacks

Ioga

Taller d’arts
plàstiques: la
màquina dels
sentits
—
Anglès:
Story Sacks

Iniciació a la
dansa

Psicomotricitat
—
Anglès:
Story Sacks

Taller d’arts
plàstiques: la
màquina dels
sentits
—
Anglès:
Story Sacks

Iniciació a la
dansa

Anglès:
Nature detectives
—
Dansa:
Hip-Hop i Zumba
—
Ioga

Taller d’arts plàstiques i instalació
al carrer
—
Escola esportiva i
de trail

Anglès:
Nature Detectives

Anglès:
Nature detectives
—
Dansa:
Hip-Hop i Zumba
—
Taller de radio

Taller d’arts plàstiques i instalació
al carrer
—
Escola esportiva i
de trail

Anglès:
Nature detectives
—
Taller de radio

Taller d’arts plàstiques i instalació
al carrer
—
Escola esportiva i
de trail

P5

Iniciació musical
—
Anglès:
Story Sacks

1r a 2n

3r

4t a 6è

Taller de dansa
Cutting Shapes

Ioga
—
Dansa:
Hip-Hop i Zumba

*El primer quart d’hora es destina a berenar.
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ANGLÈS. STORY SACKS

L’objectiu és contribuir a l’aprenentatge de l’anglès dels
més petits d’una manera divertida i agradable a través
d’una història de bona qualitat escrita per a infants, ajudant-los a desenvolupar una actitud positiva en vers els
llibres, estimular la concentració, familiaritzar-se en una
llengua que no és la materna i potenciar la seva confiança participant de forma interactiva en les sessions.

ANGLÈS. NATURE DETECTIVES

Anglès:
Nature Detectives
—
Ioga

Anglès:
Nature Detectives
—
Ioga

Psicomotricitat
—
Anglès:
Story Sacks

1r a 6è: Dimarts i dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Books & Cookies
Organitza: AMPA Rocaprevera
Es treballa diferents àmbits de ciències en anglès, i
busca reforçar la competència en llengua estrangera.
L’anglès és l’idioma vehicular que permetrà aprendre:
nou lèxic d’ús quotidià, potenciar la comprensió i expressió en llengua anglesa, despertar la curiositat i l’exploració de la temàtica que es proposa, desenvolupar la
capacitat d’observació i concentració, estimular la memòria i el coneixement a través de les activitats (sempre
que es pugui a l’exterior) i despertar la creativitat.

TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES:
LA MÀQUINA DELS SENTITS
P3 a P5: Dimecres de 17 a 18.15 h
Preu: 25 €/mes
Gestiona: Escola d’Arts Plàstiques
Organitza: AMPA Rocaprevera
Experimentem amb l’art a través dels sentits. Un artefacte estrany que construïm entre tots ens serveix per
investigar. La màquina dels sentits ens farà pintar, dibuixar, fer invents, experimentar amb el fang i altres
materials amb volum; tot a través del joc.

TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES
I INSTAL·LACIÓ AL CARRER

Activitats extraescolars de tardes

Un taller per pensar, construir, pintar, dibuixar, experimentar i comunicar a través d’una peça artística conjunta pensada pel Festival multidisciplinari FESTUS de
Torelló. Dins aquest curs treballarem el concepte, activitats perceptives (color, textura, so), tècniques artístiques
vàries i investigarem sobre artistes que anteriorment
han treballat la instal·lació al carrer. Mitjançant aquest
projecte els nostres infants aprendran varis conceptes
i tècniques artístiques que permeten reforçar la creativitat, les relacions amb els altres, la comunicació i
l’autoestima.

PSICOMOTRICITAT
P3 a P5: Divendres de 17 a 18.15 h
Preu: 20 €/mes
Gestiona: La Maleta de Lleure
Organitza: AMPA Rocaprevera
Iniciarem les classes a través d’una historia curta que
ens guiarà a fer els exercicis. Treballarem el control en el
moviment, la coordinació, l’equilibri, l’orientació en l’espai i en el temps, a partir de jocs, circuits i expressions
corporals. Com a novetat introduirem els racons dins
la psicomotricitat. Els nens i nenes s’organitzaran per
grups i cada grup passarà per cada racó en un temps
determinat.

ESCOLA ESPORTIVA I DE TRAIL
1r a 6è: Dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 25 €/mes . Matricula: 20€ (inclou assegurança
d’accidents)
Gestiona: Cos 360º Sport and Health
Organitza: AMPA Rocaprevera
Obert a tots els nens i nenes que tinguin ganes de córrer,
anar amb bici, gaudir de la muntanya i millorar totes
les seves capacitats motrius. Realitzarem sessions a
l’interior i a l’exterior, tocant diferents esports relacionats a la muntanya i a l’aire lliure. Es realitzaran treballs
d’acrobàcies, circuits d’agilitat, coordinació, treball de
velocitat, resistència i coneixement de l’entorn.
L’activitat es farà dins i fora del recinte escolar i els dies
de mal temps es farà al teatre de l’escola. Caldrà portar roba còmoda, bambes, frontal els mesos d’hivern i
bicicletes quan es demani.

1r a ESO: Dimecres de 18.15 a 19.15 h
Preu: 25 €/mes
Gestiona: Escola d’Arts Plàstiques
Organitza: AMPA Rocaprevera
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INICIACIÓ A LA DANSA

IOGA

P3 a P4 (i possibilitat P5): Dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Sílvia Soler
Organitza: AMPA Rocaprevera

P3 a 2n: Dimarts de 17 a 18 h
3r a 6è: Dijous de 17 a 18 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Anna Vila
Organitza: AMPA Rocapreverar

Descobrim la dansa i ens divertim ballant. Treballem
la coordinació, la lateralitat, la flexibilitat, el ritme, la
coordinació, la força,l’equilibri, la resistència, el sentit
espacial i la col·locació corporal, aprenem a gaudir de
la música i experimentem diferents estils de dansa com
el Hip-Hop, Zumba, Mixstyle, etc. Exhibició i espectacle
al final de cada trimestre.

DANSA: HIP-HOP I ZUMBA
P5 a 3r: Dimarts de 17 a 18.15 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Sílvia Soler
Organitza: AMPA Rocapreverar
El Hip-Hop és un moviment artístic que té la seva pròpia
cultura i característiques, on treballarem la coordinació i
a la vegada acrobàcies. La Zumba és una activitat que
combina exercicis de tonificació i coordinació amb passos de balls llatins amb un estil alegre i divertit. Classes
molt dinàmiques, variades i divertides on aprendrem a
ballar els diferents estils i crearem les nostres pròpies
coreografies que ensenyarem als pares cada final de
trimestre.

TALLER DE DANSA JUNIOR:
CUTTING SHAPES (SHUFFLE)
4t a ESO: dilluns de 17 a 18.15 h
Preu: 22 €/mes
Gestiona: Escola de música
Organitza: Sílvia Soler
Shuffle Dance, un ball de moda redescobert recentment
gràcies als grans festivals de música electrònica. El taller
combinarà l’essència del Shuffle dance i la incorporació
de tècniques de subestils emergents com el cutting shapes, Amb un mestre pioner en aquesta dansa, que facilita que els alumnes busquin amb els passos bàsics del
Shuffle el seu estil més personal. No dubtis en provar-ho
si vols gaudir d’una bona festa. Possibilitat de participar
en exhibicions i espectables de dansa en festes locals.
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Sessions de ioga adaptades a cada grup d’edat. Treballarem les assanes, la meditació, la relaxació i la respiració a través d’un mètode propi: un personatge ens
presentarà el que cal fer durant la sessió, unes postures per enfortir el cos, alguna cançó per perdre la por,
unes històries per descobrir les emocions, algun joc per
respirar millor i moltes altres coses que els nens aniran
descobrint al llarg de les setmanes.

INICIACIÓ MUSICAL
P3 a P5: Dilluns de 17 a 18.15 h
Preu: 20 €/mes
Gestiona: La Maleta de Lleure
Organitza: AMPA Rocapreverar
Curs d’iniciació a la sensibilització musical, a través de
cançons, danses i audicions ens iniciarem al llenguatge
musical, coneixement i diferenciació dels diferents instruments musicals, estimularem la curiositat auditiva i
sensorial, fomentarem la música com a activitat grupal
i fins i tot fabricarem algun instrument.

Activitats extraescolars de tardes

Escola Rocaprevera

Activitats per a pares i mares,
escola Rocaprevera
DIA

HORA

DURADA

LLOC

EMPRESA /
PONENT

PREU

TXI KUN

Dilluns

21 a 22 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

Joan Carles

45 €/
trimestre

ZUMBA

Dimarts

20 a 21 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

Aina
Mayorga

45 €/
trimestre

RODA CUBANA
(salsa amb parella
o sense)

Dimarts

21 a 22 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

David
Linares

45 €/
trimestre

IOGA INTEGRAL

Dimecres

10 a
11.30 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Centre Cívic
Torelló

Anna Vila

35 €/mes

ZUMBA

Dimecres

21 a 22 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

Marina
Serra

45 €/
trimestre

20 a 21 h

octubre a
juny
(8 sessions
cada trimestre)

Centre Cívic
Torelló

Judit Capa

35 €/8
sessions

Dijous

19.30 a
20.30 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

COS360
Sport and
Health

28 €/
mensual
20€ matrícula (inclou
assegurança
accidents)

ENGLISH FOR
PARENTS

Dilluns a
divendres
(escollir 1 dia)

15 a
16.30 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

Books &
Cookies

26 €/mes (1
dia setmana)

ENGLISH FOR
PARENTS

Dilluns a
divendres
(escollir 1 dia)

19 a
20.30 h

Act. trimestral
octubre
a juny

Escola
Rocaprevera

Books &
Cookies

26 €/mes (1
dia setmana)

Escola
Rocaprevera

Books &
Cookies

a confirmar

ACTIVITAT

HIPOPRESSIUS

Dijous

TALLER DE RADIO
P3 a ESO: Dimarts de 17 a 18.15 h
Preu: 26 €/mes
Gestiona: Ona Digital
Organitza: AMPA Rocapreverar
Aprendrem tècniques d’expressió oral i perdrem la
por a parlar en públic, jugarem amb la veu, inventarem personatges, crearem guions i continguts de radio,
practicarem els rols radiofònics, redactarem noticies i
les locutarem, aprendrem a fer servir una taula de so,
gravarem jingles, presentarem un disc, entrevistarem a
un personatge, farem una narració esportiva... i finalment gravarem els nostres propis programes

NATURAL
TRAINING

LET’S
PLAY AND LEARN
TOGETHER

Taller familiar.
Dates a confirmar durant el curs
2018-2019
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Escola Sagrats Cors
Conjunt d’activitats extraescolars de l’Escola Sagrats Cors
Organitza: AMPA Sagrats Cors
ampa.sagratscors@gmail.com

Full d’inscripció activitats extraescolars de tardes
Nom i cognoms alumne: .....................................................................................................................................
Curs: ........... Escola: ..............................................................................................................................................
Té al·lèrgia/malaltia?
No
SI
Pren algun medicament?
No
SI
Quina:.....................................................
(adjuntar autorització de medicament)
Telèfon de contacte: ………………………………….E-mail de contacte: ...................................................................
Número de compte per càrrec bancari (IBAN): ..............................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:.............................................................................................................
amb DNI .........................autoritzo al meu fill/a ................................................................................................
a assistir a les activitats extraescolars marcades en el quadre inferior en les condicions establertes.
Dono autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99). Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant les activitats. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2018
ACTIVITATS (les podeu escriure o marcar en el quadre de la pàgina següent)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Important:
Per formalitzar la inscripció entregueu aquest full d’inscripció a secretaria abans del 21 de setembre.
El registre i acceptació d’inscripcions serà per rigorós ordre d’arribada fins que es completin les
places que són limitades per cadascuna de les activitats. Els alumnes de cada centre tindran prioritat
sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s’iniciaran l’1 d’octubre 2018. Els monitors aniran a buscar els nens a l’aula i es donarà un
temps per berenar. L’AMPA es reserva el dret: d’anul·lar aquelles activitats amb un nombre d’inscrits
inferior al mínim necessari; de variar la composició dels grups per necessitat d’organització; d’ajuntar algun grup amb un altre grup d’alguna altra escola per qüestions organitzatives. En aquest cas
l’activitat es realitzarà a la nostra escola o a l’altra escola (en cas que hagin de canviar d’escola,
els monitors vindran a buscar els alumnes). La baixa en les activitats es comunicarà per escrit amb
dues setmanes d’antelació.
Per més informació podeu enviar un mail a: ampa.sagratscors@gmail.com
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Escola Sagrats Cors

Quadre d’activitats extraescolars de tardes
HORARI DE 17 a 18.30 h*

CURS

DILLUNS

DIMARTS

Investiguem
el món

Motrijoc

P4

Investiguem
el món

Motrijoc

Anglès lúdic

Ritmes

P5

Investiguem
el món

Anglès Lúdic

Iniciació esportiva

Ritmes
—
Futbol sala

Iniciació esportiva
—
Robòtica

Ritmes
—
Futbol sala

Habilitats
plàstiques

Robòtica

Ritmes
—
Futbol sala

Futbol sala

Habilitats
plàstiques

Robòtica

Anglès amb
Little London

Anglès amb
Little London

Trail running

P3

1r

2n

Anglès amb
Little London

Anglès amb
Little London

3r

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Anglès lúdic

Habilitats
plàstiques

Activitats extraescolars de tardes

Escola Sagrats Cors

4t

Robòtica

Futbol sala

5è

Robòtica

Futbol sala

Anglès amb
Little London
—
Trail running

Teatre

6è

Robòtica

Futbol sala

Trail running

Teatre

ESO

Robòtica

ANGLÈS AMB LITTLE LONDON

TEATRE

1r: Dimarts de 17 a 18.30 h
2n: Dilluns de 17 a 18.30 h
3r: Divendres de 17 a 18.30 h
4t: Dimecres de 17 a 18.30 h
5è: Dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 37 €/mes + 30 € material curs
Gestiona: Acadèmia idiomes Little London (Oci infantil
i lúdic de Manlleu)
Organitza: AMPA Sagrats Cors

5è i 6è: Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors

L’acadèmia d’anglès Little London es desplaça fins a
la nostra escola per proporcionar-nos el mateix servei
que ofereixen a l’acadèmia. Anglès acadèmic basat en
la combinació de classes teòriques i activitats lúdiques.
Amb professors titulats de l’acadèmia d’anglès Little
London. En cas que l’horari proposat no vagi bé, es pot
mirar d’adaptar l’horari a les diferents activitats que puguin tenir els alumnes interessats.

FUTBOL SALA
P5 a 2n: Divendres de 17 a 18.30 h
3r a 6è: Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors
Els nens i nenes descobriran d’una forma amena tot el
que cal saber per jugar a futbol sala. Un esport que en
els darrers anys ha anat prenent força i que cada vegada té més presència.

MOTRIJOC
P3 i P4: Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors
A partir de jocs, circuits i activitats d’experimentació
amb diferents materials els infants aniran treballant
habilitats motrius bàsiques com ara l’equilibri, el salt o
els desplaçaments. Tot plegat amb l’objectiu d’adquirir
un desenvolupament motriu complet, sempre de forma
amena i divertida.

T’agrada el teatre? Vols viure el mateix que viuen els
actors dels grans teatres? Aquesta és doncs la teva
oportunitat. Vine a descobrir el món del teatre amb nosaltres! Podràs formar part d’aquesta obra, construir-la
i escriure-la tu mateix. Farem la nostra pròpia aventura.

INICIACIÓ ESPORTIVA
P5 i 1r: Dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors
L’objectiu principal és que els infants tinguin un primer
contacte amb una gran varietat d’esports perquè quan
siguin més grans puguin decidir amb quin esport es
volen especialitzar tenint en compte tot el que hauran
après i experimentat en aquesta activitat. Es dedicaran
diferents sessions a un mateix esport, que, de manera
adaptada, els nens aprendran com es juga i les seves
normes.

INVESTIGUEM EL MÓN
P3 a P5: Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors
Què sabem del món on vivim? Amb aquesta activitat
aprendrem danses tradicionals, paraules bàsiques, cultura, monuments, curiositats, menjars, entre d’altres, de
tots aquells països que vulguem conèixer. Els més petits
seran guiats pel monitor i els més grans seran autònoms
i decidiran quins països volen visitar i conèixer. Sempre
d’una manera lúdica a través de jocs, vídeos, dibuixos,
tallers, recerca per internet, etc.

* L’horari de les activitats és de 17 a 18.30 h, excepte Robòtica que es realitza de 17 a 18.15 h
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RITMES

TRAIL RUNNING

P4 a 2n: Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: 54 €/trimestre (8 nens) / 44 €/trimestre (10 nens)
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Sagrats Cors

5è a 6è: Dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 27 €/mes
Gestiona: Diedre
Organitza: AMPA Sagrats Cors

Es tracta de gaudir de la música i experimentar diferents
estils de dansa. Sessió rere sessió els infants aprendran
passos de ball per acabar creant una coreografia. L’objectiu és aprendre i gaudir de la dansa i compartir-ho
amb tots els companys de l’activitat.

L’esport és imprescindible pel benestar i la salut de petits
i grans. L’objectiu principal d’aquesta extraescolar és iniciar i fer estimar, als nens i nenes, un esport tan autèntic
com és “Córrer per la muntanya”.

HABILITATS PLÀSTIQUES
1r i 4t: Dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 55 €/trimestre
Gestiona: Oci infantil i lúdic Manlleu
Organitza: AMPA Sagrats Cors
En aquesta activitat es treballaran modalitats i tècniques
diferents experimentant amb diferents materials. Alguns
exemples són: decopatch, scrapbook, ninots de drap,
paper maxé… S’intenta conèixer diferents tècniques de
treball plàstic, fomentar la creativitat de l’infant i potenciar el treball de la motricitat fina.

ROBÒTICA
1r a 3r: Dijous de 17 a 18.15 h
4t a ESO: Dilluns de 17 a 18.15 h
Preu: 32 €/mes
Gestiona: Robo-Tic
Organitza: AMPA Sagrats Cors
La proposta didàctica de Robo-TIC es basa en la robòtica educativa, que estimula l’aprenentatge de conceptes
físics i matemàtics a través de la programació de robots
i el treball en equip. L’objectiu és estimular l’aprenentatge científic i tecnològic de forma creativa i entretinguda.
Treballar a partir de projectes en què s’utilitzen peces
LEGO per a construir petits robots, màquines simples i
mecanismes diversos (engranatges, rodes i eixos, etc.)
que són programats a través de l’ordinador per a generar moviments (girs, desplaçaments amb sensors, etc.).

Sortirem fora del recinte escolar, per anar als espais naturals dels voltants de l’escola. Així, tot jugant, immersos
en la natura, prioritzant sempre que s’ho passin bé, els
nens i nenes despertaran una passió, que farà que l’activitat física no es faci per obligació sinó que passi a ser
un “hobby” que agrairan tota la vida.
A la vegada aprendrem a competir, a guanyar i perdre, a respectar el rival, a no fer trampes, a treballar en
equip, a respectar el medi, etc.
Animeu-vos a provar-ho! El primer dia és de prova i
pot venir-hi tothom sense cap mena de compromís. Les
sessions són d’1 hora i mitja i són aptes per a tots i totes.

Escola Vall del Ges
Conjunt d’activitats extraescolars de tardes de l’escola Vall del Ges
Organitza: AMPA Vall del ges
ampavalldelges@gmail.com

Full d’inscripció activitats extraescolars de tardes
Nom i cognoms alumne: .....................................................................................................................................
Curs: ........... Escola: ..............................................................................................................................................
Té al·lèrgia/malaltia?
No
SI
Pren algun medicament?
No
SI
Quina:.....................................................
(adjuntar autorització de medicament)
Telèfon de contacte: ………………………………….E-mail de contacte: ...................................................................
Número de compte per càrrec bancari (IBAN): ..............................................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:.............................................................................................................
amb DNI .........................autoritzo al meu fill/a ................................................................................................
a assistir a les activitats extraescolars marcades en el quadre inferior en les condicions establertes.
Dono autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99). Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant les activitats. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2018
ACTIVITATS (les podeu escriure o marcar en el quadre de la pàgina següent)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Important:
Per formalitzar la inscripció entregueu aquest full d’inscripció a la secretaria del vostre centre del 12
al 20 de setembre. El registre i acceptació d’inscripcions serà per rigorós ordre d’arribada fins que
es completin les places que són limitades per cadascuna de les activitats. Els alumnes de cada centre
tindran prioritat sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s’iniciaran el 1 d’octubre 2018. En el cas que en alguna activitat s’hagués d’anular per no
arribar al mínim d’inscripcions s’avisarà anticipadament i s’oferiran alternatives. Durant el curs només
s’acceptaran canvis/altes/baixes d’activitats a finals de trimestre, informades amb una antelació
duna setmana. Si durant el curs hi ha alguna activitat amb un nombre de baixes elevat, l’AMPA es
reserva el dret de cancel·lar-la.
Vall del Ges
Per més informació podeu enviar un mail a: ampavalldelges@gmail.com
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Escola Vall del Ges

Quadre d’activitats extraescolars de tardes
HORARI DE 17 a 18.30 h*

MULTIESPORTIU

JUDO

1r a 6è: Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Vall del Ges

P4 a 1r: Dijous de 17 a 18.30 h
2n a 6è: Dijous de 18.30 a 19.30 h
Preu: 17 €/mes
Gestiona: Club Judo Moià
Organitza: AMPA Vall del Ges

P3

Ritmes

P4

Ritmes

Judo

L’esport serveix perquè els nens i nenes desenvolupin
lacoordinació dinàmica general, és a dir, les habilitats
motrius bàsiques, desplaçaments, girs, salts, etc. , i també la coordinació amb llançaments, bots, conduccions...
Després de fer la introducció de cada sessió mitjançant
jocs, es porta a terme la iniciació als esports de manera
molt bàsica, com els de raqueta (tennis, bàdminton), de
pilota (futbol, ºbasquet, handbol, beisbol) entre d’altres.

P5

Ritmes

Judo

RITMES

CURS

DILLUNS

1r

Multiesportiu

2n

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

Judo

Multiesportiu

Zumba

Judo

3r

Multiesportiu

Zumba

Judo

4t

Multiesportiu

Zumba

Judo

Es tracta de gaudir de la dansa i experimentar diferents
estils de dansa. Sessió rere sessió els infants aprendran
passos de ball per acabar creant una coreografia. No
es tracta de ser el millor ballant, sinó d’aprendre i gaudir
de la dansa i compartir-ho amb tots els companys de
l’activitat.

5è

Multiesportiu

Zumba

Judo

ZUMBA: el ball de la felicitat

Multiesportiu

*El primer quart d’hora es destina a berenar.
L’horari de Judo de 2n a 6è és de 18.30 a 20.00 h.
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Zumba

Judo

Us animem a venir a fer un esport de combat, divertit i
segur. Un esport ple d’emocions en què tenim molt en
compte la disciplina i la transmissió de valors. La seva
pràctica estimula a la vegada les facultats físiques i
mentals, ens ensenya a fer servir al màxim i d’una manera més eficaç, tota la nostra energia, al mateix temps
que fomenta uns valors que van més enllà de l’esport.
La UNESCO aconsella la pràctica del Judo per a nens i
nenes entre 5 a 14 anys pel seu alt poder pedagògic.

P3 a 1r: Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 44 €/trimestre
Gestiona: Calidoscopi
Organitza: AMPA Vall del Ges

Zumba

6è

Ritmes

DIMECRES

Activitats extraescolars de tardes

Escola Vall del Ges

1r a 6è: Dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 16 €/mes
Gestiona: La Maleta del Lleure
Organitza: AMPA Vall del Ges
Zumba és una activitat física que s’ha posat molt de
moda pel tipus d’activitat que és i per la motivació que
desperta, ja que es realitzen coreografies amb música
actual. L’objectiu principal és que els nois i noies puguin
gaudir de l’activitat física i dels seus beneficis saludables. També passar una bona estona amb altres companys i companyes.
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Activitats extraescolars de tardes

Escola Vall del Ges

Activitats per a pares i mares
escola Vall del Ges*
ACTIVITAT
ZUMBA

DIA

HORA

DURADA

LLOC

EMPRESA /
PONENT

PREU

Dimarts

19 a 20 h

octubre
a juny

Escola
Vall del Ges

La Piscina
Torelló

36 €/
trimestre

* Les activitats són obertes a tothom qui hi vulgui participar, tenint prioritat els pares i mares,
avis i àvies de cada centre educatiu.
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AMPA

Vall del Ges

