ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016

ACTIVITATS ESPORTIVES
KARATE
L’infant s’iniciarà en la pràctica d’un art marcial, treballant la
filosofia d’aquest esport en tota la seva dimensió. Adquirir coordinació de moviments, aprendre a respirar, aprendre a escoltar i
respectar el seu entorn són els objectius principals.
Dies de P4 a 6è

Dilluns i dimecres

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

21,00 €

Assegurança d’accidents (aquest import el cobrarà directament
l’empresa el mes que es comenci l’activitat i és obligatori)

14,90 €

Associació Karate (aquest import el cobrarà directament l’empresa
31,10 €
el mes de Gener i és obligatori)
Drets d’examen (es paguen directament als mestres)

12,50 € (fins el verd)
20 € (a partir del verd)

Material necessari (obligatori a partir del segon mes de l’activitat)

Karategui

Empresa

Associació Karate Rufo

BÀSQUET

El basquet és una activitat física d’equip. L’objectiu és fomentar valors de l’esport, com el
treball en equip, el respecte als companys i adversaris, la confiança, etc.
Dies de P4 a 2n

Dilluns i dimecres

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

26,00 €

Assegurança d’accidents

Inclosa en el preu

Material necessari

Roba esportiva

Empresa

Alberto Guallar Pociello
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FUTBOL

El futbol és una activitat física d’equip. L’objectiu és fomentar valors de l’esport, com el treball
en equip, el respecte als companys i adversaris, la confiança, etc.
L’activitat la desenvolupa al C.E. Lliçà d’Amunt. Una vegada al mes, els nens i nenes de l’escola fan l’entrenament al Camp municipal de futbol. Allà juguen partits contra els equips del C.E.
Lliçà d’Amunt. Els pares hauran de portar els nens al CAMP de FUTBOL el dia que juguen allà.
Dies de P4 a 6è

Dimarts i dijous

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

26,00 €

Assegurança d’accidents

Inclosa en el preu

Material necessari

Roba esportiva

Empresa

C.E. Lliçà d’Amunt

Web

www.cellicadamunt.com

BALLS MODERNS
Utilitzant com a base rítmica música moderna, els alumnes aprofundeixen el treball d’expressió
corporal, ritme, col·locació i control del cos.
Dies de P4 a 6è

Dimarts i dijous

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

26,00 €

Assegurança d’accidents

Inclosa en el preu

Material necessari

Roba còmoda

Empresa

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com
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NATACIÓ
Activitat d’iniciació i perfeccionament de la natació. Es realitza
en la piscina de Canovelles - Thalassa. Els grups de divideixen
per edats. Els pares hauran de portar els nens a Canovelles.

de 3 a 5 anys

de 6 a 9 anys

de 10 a 15 anys

Dimarts ó
divendres

Dimarts ó
divendres

Dimarts ó
divendres

17:00 a 17:45

17:00 a 17:45

Dies
Horari
Preu trimestral (Octubre - gener - abril)

45,60 €

Assegurança d’accidents
Material necessari

Inclosa
Roba de bany

Empresa

Thalassa Canovelles

Web

www.thalassacemcanovelles.cat

ESCACS
L’objectiu principal d’aquesta activitat extraescolar és utilitzar els
escacs com a eina per a l’educació i el desenvolupament intel·
lectual de nens i joves. Entre altres, desenvolupa habilitats com:
enfocament, confiança en sí mateixos, paciència, habilitats de
pensament lògic, memòria, etc.
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17:00 a 17:45

40,20 €

Dies (P4 a 6è)

Divendres

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

22,00 €

Material necessari

inclòs

Empresa

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016

ACTIVITATS EDUCATIVES
LA CAPSETA MÀGICA

(Teatre, Màster Xef, Jocs Tradicionals)
Els infants aniran dividits segons edats. Normalment seguim els criteris que es fan servir a l’escola tenint en consideració les etapes maduratives que es troben (infantil, cicle
inicial, cicle mitjà, cicle superior). La ratio estarà establerta
en un mínim de 10 i un màxim de 15 infants per cicle.
Teatre i expressió corporal. Plantegem l’activitat de Teatre
com una activitat totalment lúdica, que ens ajudarà a crear
un entorn favorable per a l’aprenentatge. L’objectiu no és
formar grans actors o actrius, sinó despertar el plaer per la
creativitat i la expressió, aconseguint que els nens i nenes
s’alliberin de prejudicis o timideses
Màster Xef. El menjar pot ser una bona eina per passar-s’ho bé. En
el taller de cuina els nens i nenes aprendran a identificar i conèixer
els aliments, tot experimentant amb les seves formes i textures, olors i
sabors, augmentant la sensibilitat i curiositat dels nens i les nenes vers
els aliments
Jocs Tradicionals. Aprofitant el bon temps, jugarem amb els nens als
jocs clàssics que tots coneixem desenvolupant habilitats com, el joc en
equip, la col·laboració, la paciència, etc.
Dies de P4 a 6è

Divendres

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

23,00 €

Material necessari

inclòs

Empresa

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com
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ROBÒTICA
La robòtica educativa és una activitat extraescolar dirigida a alumnes de cinquè i sisè de primària. Els nens i
nenes treballaran en petits equips per tal de dissenyar
i programar robots que siguin capaços de superar els
reptes que s’aniran proposant. És una manera divertida
d’iniciar-se en el món de la informàtica i la programació, ells tenen la sensació d’estar jugant però al mateix
temps estan treballant i assimilant conceptes avançats
de diverses disciplines importantíssimes en els currículums d’aprenentatge d’avui dia. No es necessita cap
tipus de coneixement previ.
Es treballa en equips d’entre 2 i 4 nens. Hi ha d’haver
un mínim de 10 nens per grup per tal de fer l’activitat i
un màxim de 12 per que els inscrits puguin desenvolupar-la correctament. En cas d’arribar al màxim, mantindrem la resta d’inscrits en llista d’espera, però només
podran començar a meitat de curs en cas que tinguem
baixa completa d’un equip (en aquest cas, podríem afegir un equip nou al grup que començaria de cero).

5è i 6è

3r i 4t
Dies

Dilluns

Dimarts o Divendres

Horari

16:30 a 18 h

16:30 a 18 h

Preu mensual

22,00 €

22,00 €

Material necessari

Inclòs

Inclòs

Empresa

RobotiCAT

RobotiCAT

Web

www.roboticat.cat

www.roboticat.cat
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ANGLÈS
Els infants aniran dividits segons edats. Normalment seguim
els criteris que es fan servir a l’escola tenint en consideració
les etapes maduratives que es troben (infantil, cicle inicial, cicle
mitjà, cicle superior).
El rati estarà establert en un mínim de 10 i un màxim de 15
infants per cicle. Potenciar la competència lingüística oral dels
infants en l’àrea de llengua anglesa per mitjà d’activitats orals i
jocs lúdics, adaptats als diferents nivells.
1r i 2n

P4 i P5
Dies

Dimecres

Dimecres

Horari

16:30 a 18 h

16:30 a 18 h

Preu mensual

25,00 €

25,00 €

Material necessari

Inclòs

Inclòs

Empresa

EduKidSchool

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com

www.edukidschool.com

TÈCNIQUES D’ESTUDI
Els infants aniran dividits segons edats. Normalment seguim els criteris que es fan servir a l’escola tenint en consideració les etapes maduratives que es troben (infantil, cicle inicial, cicle mitjà,
cicle superior). La ratio estarà establerta en un mínim de 10 i un màxim de 15 infants per cicle.
Aprendrem a aprendre, proporcionant diferents tècniques de treball i estudi als nens i nenes
per afavorir els aprenentatges, amb l’objectiu d’ajudar-los a adquirir els hàbits i tècniques necessàries per tal d’aconseguir millorar els seus resultats acadèmics.
Dies de 3r a 6è

Dijous

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

24,00 €

Material necessari

Inclòs

Empresa

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com

7

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016

INFORMÀTICA i MECANOGRAFÍA
Els infants aniran dividits segons edats. Normalment seguim els criteris que es fan servir
a l’escola tenint en consideració les etapes
maduratives que es troben (infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior). La ratio estarà
establerta en un mínim de 10 i un màxim de
15 infants per cicle.
L’objectiu primordial és ajudar als infants a memoritzar el teclat i donar l’habilitat de desplaçar-se amb tots els dits pel mateix sense baixar
la vista per mirar les tecles. A més a més de
que puguin aconseguir una velocitat considerable del qual li trauran profit en un futur.

3r a 6è
Dies

Dijous

Horari

16:30 a 18 h

Preu mensual

24,00€

Material necessari

Inclòs.

Empresa

EduKidSchool

Web

www.edukidschool.com
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ACTIVITATS PER ADULTS
ZUMBA
Vols passar una bona estona mentre fas esport, vine a l’Escola Rosa Oriol a fer Zumba. Passat’ho bé mentre millores la teva salut. Serà necessari un mínim de 15 participants per tal de fer
l’activitat. El màxim serà de 30 participants per dia.
Dies

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Horari

19:15 a 20:15 h

18:15 a 19:15 h

Preu mensual

15,50 € (2 dies)

Assegurança d’accidents

Responsabilitat del participant

Responsabilitat del participant

Material necessari

Roba d’esport

Roba d’esport

Empresa

Susana Rabadan Montero

Susana Rabadan Montero

8,00 € (1 dia)

15,50 € (2 dies)

8,00 € (1 dia)

Al llarg del curs intentarem posar en marxa altres activitats per a adults

ATRES SERVEIS
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL
Alguns pares, per horari laboral, requereixen d’un servei d’acollida matinal per tal que els
infants estiguin correctament atesos. L’AMPA ofereix aquest servei a preus econòmics amb
l’objectiu de facilitat a les famílies la conciliació familiar i laboral.
Els socis de l’AMPA tenen un preu més econòmic i descomptes per germans. Els NO socis
no tenen dret a descomptes i tenen un preu més elevat en aquest servei.
SOCIS

NO SOCIS

Dies

1r nen

2n nen

3r nen

Tots els nens

1

4,00 €

2,80 €

1,20 €

4,80 €

2

8,00 €

5,60 €

2,40 €

9,60 €

3

12,00 €

8,40 €

3,60 €

14,40 €

4 a 10

13,00 €

9,10 €

3,90 €

15,60 €

11 a 15

20,00 €

14,00 €

6,00 €

24,00 €

més 16

27,00 €

18,90 €

8,10 €

32,40 €
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QUADRE RESUM
Extraescolarr

Dies

Hores setmanals

Preu

Karate (P4 – 6è)

2

3h

21 € + 46 € (1 cop)

Bàsquet (P4 – 2n)

2

3h

26,00 €

Fútbol (P4 – 6è)

2

3h

26,00 €

Balls moderns (P4 - 6è)

2

3h

26,00 €

Natació (3 – 5 anys)

1

45min

45,60 €

Natació (6 – 9 anys)

1

45min

40,20 €

Natació (10 – 15 anys)

1

45 min

40,20 €

Escacs (P4 – 6è)

1

1,5h

22,00 €

La capseta màgica (P3 – 6è)

1

1,5h

23,00 €

Robòtica (3r – 6è)

1

1,5h

22,00 €

Anglès (P4 – 2n)

1

1,5h

25,00 €

Tècniques d’estudi (3r – 6è)

1

1,5h

24,00 €

Informàtica i mecanografia (3r a 6è)

1

1,5h

24,00 €

Acollida Matinal (P3 - 6è)

5

1h 15min

Variable

Zumba (Adults)

2

2h

15,50 €

Zumba (Adults)

1

1h

8,00 €

INSCRIPCIONS

(fins el 15 de juny de 2015)
El full d’inscripció està disponible al passadis del despatx de l’AMPA i al web
www.amparosaoriol.com. Dipositar els fulls d’inscripció degudament
complimentats i SIGNATS a l’AMPA abans del 15 de juny de
2015. No s’admetrà cap inscripció si falten dades per omplir. Les activitats que
tinguin places disponibles mantindran oberta l’inscripció durant el curs.
Les activitats es realitzaran en funció del nombre d’alumnes matriculats. És necessari que per cada activitat hi hagi un mínim de 10 alumnes. L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat en el cas que no s’arribi a un mínim
d’alumnes inscrits o si per qualsevol altre motiu no es pot dur a terme l’activitat
en correctes condicions.
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NORMATIVA EXTRAESCOLARS
Hi ha activitats que tenen normativa específica, reviseu els detalls de cada una a l’interior
d’aquest catàleg.
Podran participar en les extraescolars tots els nens de l’Escola Rosa Oriol i els germans d’aquests (si
per edat encaixen en les condicions de l’extraescolar) sempre que la família sigui sòcia de l’AMPA.
En cas de places limitades, si el nombre de sol·licituds supera el màxim, el criteris d’accés a l’activitat seran, per aquest ordre, ser alumne/a de l’Escola Rosa Oriol Anguera, ser soci de l’AMPA,
haver desenvolupat l’activitat el curs anterior i, com a últim criteri, ordre d’inscripció.
Les inscripcions al llarg del curs en els serveis i activitats amb nombre limitat de participants, si
l’activitat està complerta, quedaran en llista d’espera sota els criteris anteriorment indicats.

Quota de l’activitat
Les quotes es cobraran mensualment entre els dies 1 i 10. No es retornarà cap quota. S’emetrà un
ùnic rebut per família amb el total d’activitats i participants. L’acollida matinal es cobrarà a mes vençut
per domiciliació bancària exclusivament i separada de les extraescolars.
En cas de pagament en efectiu o amb tarjeta de crèdit s’haurà de pagar abans del dia 5 de cada mes
al despatx de l’AMPA
Els no socis de l’AMPA hauran d’abonar una matrícula única de 20 euros per a tot el curs. La matrícula
es cobrarà amb la quota d’octubre o en el primer rebut si l’activitat es comença més tard.
Les extraescolars es realitzaran des de meitat de setembre fins que comenci la jornada intensiva
de l’escola (mitjans de juny). Al setembre es pagarà mitja quota, d’octubre a maig quota completa
independentment de si el mes té més o menys festius. Al juny no es cobrarà cap quota per als
alumnes que ja estiguin inscrits al mes de maig. Totes les activitats finalitzaran quan comenci
la jornada intensiva.
Durant el mes de setembre podeu recollir a l’AMPA o descarregar del web el calendari d’extraescolars.

Altes, baixes i canvis d’activitat
ALTES al llarg del curs. Per començar l’activitat serà necessari inscriure’s abans del dia 20 del
mes anterior a la data d’inici i esperar confirmació per part de l’AMPA.
BAIXES al llarg del curs. La data límit per donar-se de baixa és el dia 20 de cada mes. En cas
contrari es cobrarà el rebut del mes següent. Per donar-se de baixa és imprescindible omplir el
full de baixa que podeu trobar al despatx de l’AMPA. Sense el full complimentat i signat la baixa
no serà efectiva.
CANVI d’activitat. Per canviar d’activitat és imprescindible omplir el full de baixa (sense el full
complimentat i signat la baixa no serà efectiva) i omplir el full d’inscripció en la nova activitat. No
es podrà fer canvi d’activitat si no és a través de l’AMPA.

ELS ALUMNES DE P3 NOMÉS PODEN INSCRIURE’S A PISCINA PER COMENÇAR A
L’OCTUBRE I A CAPSETA MÀGICA DE GENER A JUNY
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