ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
OFERTA CURS 2021-2022

Una de les funcions de l’AMPA és organitzar les
activitats extraescolars de l’escola amb l’objectiu
d’oferir als nens/es una proposta formativa lúdica
i complementària a la que reben durant l’horari
escolar.

higiène en front a la COVID-19.
La normativa que regeix aquestes activitats
extraescolars és la següent:

ment al Consell Esportiu del Pla de l’Estany, prèvia
inscripció.

Al mateix temps, aquest servei també vol ser un
suport a les famílies, en tant que es cobreixen
franges horàries fora de l’horari lectiu escolar.

En totes les activitats caldrà un número mínim
d’inscrits perquè es puguin dur a terme. Per això,
Oȇ$03$ HV UHVHUYD HO GUHW D PRGLȴFDU DOJXQV
horaris, en cas que sigui necessari per tal de fer
viables les extraescolars.

L’Ampa seguirà en tot moment les recomanacions i indicacions del Departament d’Educació per tal de garantir la màxima seguretat i

Els imports dels cursos es cobraran mensualment per mitjà de transferència bancària. Les
activitats de Multiesport s’han de pagar directa-

En el cas de voler donar-se de baixa d’una
DFWLYLWDWDTXHVWDHVUHDOLW]DU¢DOȴQDOGHOWULPHVtre en curs.
Les activitats es duran a terme del 04/10/21 al
27/05/22 (ambdós inclosos) i segueixen el
calendari escolar.
Per poder realitzar les extraescolars s’ha de ser
soci/a de l’AMPA.

HORARIS CURS 2021-2022
FRANJA

CURS

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CASAL DEL MATÍ

De P3 a 6è

7:45 a 9:00

Bon dia

Bon dia

Bon dia

Bon dia

Bon dia

P3

13:50 a 14:50

Robòtica 0

P4

13:50 a 14:50

Robòtica 0

Teatre

Multiesport

Anglès

P5

13:50 a 14:50

Robòtica 0

Teatre

Multiesport

Anglès

1r

13:50 a 14:50

Anglès

Multiesport

Anglès
Judo

Multiesport
Teatre

2n

13:50 a 14:50

Anglès

Multiesport

Anglès
Judo

Multiesport
Teatre

3r

12:30 a 13:30

Anglès

Multiesport
Teatre

Anglès
Judo

Multiesport

4t

12:30 a 13:30

Anglès
Mecanografia *

Multiesport

Anglès
Mecanografia*
Judo

Teatre

5è

12:30 a 13:30

Anglès

Multiesport
Mecanografia *

Anglès
Judo

Teatre
Mecanografia *

6è

12:30 a 13:30

Anglès

Multiesport
Mecanografia *

Anglès
Judo

Mecanografia *

P3 a 6è

16:30 a 17:30

Casalet

Casalet

Casalet

Casalet

1r a 6è

16:30 a 18:00

ACTIVITATS DE LA
FRANJA DEL MIGDIA

ACTIVITAT DE TARDA

Multiesport

Casalet

Robòtica 1 i 2

(1.5 hores, 18:00 H)

* Els grups de Mecanografia s'agrupen per cursos, independenment del nivell de l'alumne (N1-inicial, N2-millora agilitat i rapidesa)
NOTA: De P3 a 2n els alumnes dinen al primer torn i després fan les activitats | De 3r a 6è els alumnes fan extraescolars i després dinen al segon torn.
/ȇ$03$HVUHVHUYDHOGUHWGHPRGLȴFDUDOJXQVKRUDULVHQFDVTXHVLJXLQHFHVVDULSHUWDOGHIRUPDUHOVJUXSVLIHUYLDEOHVHOVFXUVRV
(OFXUVFRPHQ©DU¢HOGLDȴQDOLW]DU¢HOLVHJXLU¢HOFDOHQGDULHVFRODUDSURYDW

INSCRIPCIONS
EXCLUSIVAMENT ONLINE!

Des del dia 30 de juny fins el 15 de setembre podeu
realitzar les vostres inscripcions online a ampacanpuig.com

ACTIVITATS
BON
DIA
A càrrec de Fundació Pere Tarrés. Obert a tots els
cursos. De dilluns a divendres de 7:45 a 9:00 h
*Inscripció online oberta durant tot el curs

PREUS
Socis 30 €/mes
Esporàdics: 4 €/dia
Inici setembre

CASALET
DE TARDA
A càrrec de Fundació Pere Tarrés. Obert a tots els

PREUS
Socis 35 €/mes
Esporàdics: 5 €/dia

*Inscripció online oberta durant tot el curs.
*Mínim 10 inscrits per dur a terme l’activitat.

Inici setembre

cursos. De dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 h

JUDO

A càrrec de l’Escola de Judo Vall del Terri
Cursos: de 1r a 6è

PREUS
Socis 26 €/mes
Material: 25 € (Quota única)

Activitat per introduir els DOXPQHV HQ XQ HVSRUW RO¯PSLF DPE OD ȴQDOLWDW
d’educar i formar mitjançant classes dinàmiques plenes d’activitats divertides.
El Judo treballa el cos i la ment. Desenvolupant la concentració, la motricitat i
l’equilibri, el nen/a es fa conscient de totes les seves possibilitats, els permet
canalitzar la seva energia i transformar-la en força física i mental, tenint en
compte com a referència uns valors on prima l’educació, l’autocontrol, la
modèstia, el respecte, l’autoestima, la sinceritat, l’honor i l’amistat.

ROBÓTICA

A càrrec de Innova’t Educació

ANGLÈS

A càrrec de Kensington School

A càrrec de TicTac Serveis Educatius
Alumnes de 4t, 5è i 6è.

L'objectiu de l'activitat és que l'alumne/a aprengui a teclejar sense la necessitat
GH PLUDU HO WHFODW IHW TXH HOV SHUPHWU¢ JXDQ\DU DJLOLWDW L ȵX±GHVD SHU SRGHU
estalviar temps a l’hora de fer treballs i posteriorment a la vida laboral i en
general. Cada alumne/a disposa d'un usuari i una contrasenya per accedir dins
les activitats del programa que utilitzem. Aquest programa permet fer un
seguiment constant i personalitzat de cada alumne/a, i a la vegada permet que
cada alumne/a progressi al seu ritme.
*Hi haurà 2 nivells: N1-alumnes que s’inicien per primera vegada en l’activitat.
N2-alumnes que volen millorar la seva agilitat i rapidesa

PREUS DE P3 A P5
Socis 28 €/mes

PREUS DE 1r A 6è
Socis 48 €/mes

Segons el nombre d’alumnes inscrits es faran diferents grups.
Mínim 6 alumnes - Màxim 12 S’intentarà mantenir el grups per cursos.
Cursos d’anglès destinats a la iniciació i/o millora de la llengua estrangera de
forma dinàmica i lúdica en el cas dels nens i nenes d’infantil. A primària
HVWUHEDOODUDQDVSHFWHVGHYRFDEXODULJUDP¢WLFDHWFSHU´VȇLQWHQWDU¢DSURȴWDUHO
fet de ser un grup petit per treballar sobretot l’expressió oral.

A càrrec de Llum Valle
Cursos: De P4 a 5è
PREUS
Socis 26 €/mes | 21€/mes (1 dia)

PREUS DE 1r A 6è
Socis 32 €/mes
Material 12 €

Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats de multimèdia, de
construcció o de treball de l'enginy, encaminades a potenciar i estimular els
aprenentatges adquirits a l'aula i sempre de forma lúdica. Els alumnes
s'introduiran a la robòtica per mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits
de la casa.
Creativitat Multimèdia - P3 a P5 | Innova’t 1 - 1r i 2n | Innova’t 2 - 3r a 6è

TEATRE
MECANOGRAFIA

PREUS DE P3 A P5
Socis 30 €/mes
Material 10 €

PREUS
Socis 21 €/mes

Aquesta activitat fomenta, a través del joc, l’aprenentatge de l’expressió de les
emocions amb ajuda del cos i la veu, el treball en equip i la canalització de la
YHUJRQ\D SHU UHODFLRQDUVH DPE HOV DOWUHV $O ȴQDO GHO FXUV HV UHSUHVHQWD XQ
espectacle al Teatre Municipal adreçat a les famílies i també a altres escoles de
Banyoles amb gran èxit de públic i de crítica!

INSCRIPCIONS
EXCLUSIVAMENT ONLINE!
Des del dia 30 de juny fins el 15 de setembre
podeu realitzar les vostres inscripcions
online a ampacanpuig.com

MULTIESPORT

A càrrec deL Consell Esportiu
Cursos: De P3 a 6è

PREUS
P3 a P5 140 €/any *
1r a 3r 204 €/any *
4t a 6è 140 €/any *

Activitat dirigida pel Consell Esportiu, pensada per apropar i donar a conèixer
diferents esports amb l’objectiu d’enriquir motriument als participants.
L’activitat es complementa amb deu jornades esportives de cap de setmana al
llarg del curs. El Consell Esportiu girarà directament els rebuts als alumnes
inscrits. Per a més informació consulteu el web del Consell Esportiu:
www.ceplaestany.cat.
(O&RQVHOO(VSRUWLXHVUHVHUYDHOGUHWDPRGLȴFDUHOSUHXHQIXQFLµGHOHV
mesures que s’hagin d’adoptar per la situació del COVID19

A partir de l’1 d’octubre es tornaran a obrir inscripcions
en cas de tenir places vacans o pendents de confirmació.

NOTA INFORMATIVA:
Per realitzar la inscripció a les extraescolars
és obligatori ser soci de l’AMPA.

L'Ampa es compromet a seguir en tot moment les recomanacions i indicacions
del Departament d'Educació per tal de garantir la màxim seguretat i higiene en front a la Covid-19
Per a més informació, suggeriments o dubtes, estem a la vostra disposició a amipacanpuig@gmail.com

