ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023
Escola Santa Anna, Castellvell del Camp
Benvolgudes famílies, un dels serveis que gestiona l’AMPA de l’escola són les activitats
extraescolars. Aquestes, tenen una funció educativa molt important per a l’alumnat i
contribueixen a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu. Es
defineixen com aquelles que faciliten la formació en aspectes educatius mitjançant
activitats socials, culturals, educatives, esportives i del lleure, sense relació directa ni
necessària amb l'activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar
(de migdia i/o de tarda) i es programen per als dies lectius del curs escolar.
Alguns dels avantatges que aporten als nostres fills són:





La possibilitat de socialització: és a dir, l'oportunitat d'aprendre, d'altres maneres i
amb altres persones, normes, valors i pautes socials
Trobar nous amics
La relació amb nous referents: noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre
orientacions
La possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats

Les activitats extraescolars escollides, és important que siguin interessants i atractives
per als nostres fills, per això es recomana preguntar-los quina activitat volen fer i
escoltar les seves preferències i motivar-los per fer-la.
Són activitats doncs, que es duen a terme de forma voluntària i que per tant s’escullen
lliurement. Caldrà que els participants tinguin una actitud positiva i responsable vers
als educadors, companys, material i espai utilitzats.
Us agrairem ens feu arribar tot allò que considereu oportú per tal d’adequar aquest
servei de l’AMPA a les necessitats reals de les famílies.

INFORMACIÓ GENERAL
-

DATES
o D’INICI: Les activitats extraescolars s’iniciaran el dia 3 d’octubre del 2022
o DE FINALITZACIÓ : acabaran el 2 de juny de 2023

-

PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: S’adjunta la proposta d’activitats
desglossada per curs escolar i per horari

-

ENTITATS ORGANITZADORES DE LES ACTIVITATS: Les activitats extraescolars que
s’ofereixen a l’escola són dutes a terme a través de professionals autònoms, clubs
esportius, acadèmies i/o empreses que es dediquen a la formació. Es per això que
veurem hi ha diferents formats en les quotes, així com en les formes de liquidació
de les mateixes (veure el detall en la descripció de cada activitat)
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-

REQUISITS: Per a poder participar de les activitats extraescolars s’ha
de ser soci de l’AMPA.

-

EQUIPACIÓ ESPORTIVA I MATERIALS: en la reunió informativa es detallarà
l’equipament esportiu i/o material necessaris per a dur a terme l’activitat.

-

EXHIBICIÓ FINAL DE CURS: es durà a terme les exhibicions durant les Jornades
Esportives i Culturals “Raquel Mas” el dissabte 20 de maig de 2023

-

Les REUNIONS INFORMATIVES de cadascuna de les activitats es faran durant el
mes de setembre. Trobareu les dades i horaris de les reunions als requadres de
cada activitat.

INSCRIPCIONS I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
INSCRIPCIONS:
-

Per a formalitzar les inscripcions caldrà emplenar el FULL D’INSCRIPCIÓ i entregarlo abans del 9 de setembre de 2022:
 adreça electrònica: ampaescolasantaanna@hotmail.es
 directament al despatx de l’AMPA

-

Les inscripcions a les activitats extraescolars es gestionen per trimestres. Durant els
curs es poden fer canvis, altes i/o baixes:
 Altes i/o canvis: sol·licitar-les per escrit abans de començar el nou trimestre
(l’activitat sol·licitada es podrà dur a terme en funció dels participants que
hi hagi inscrits i es tindrà en compte si hi ha o no llista d’espera)
 Baixes: sol·licitar-les per escrit abans que s’acabi el trimestre emplenant
l’imprès corresponent al despatx de l’AMPA

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
-

Per tal que qualsevol de les activitats que s’ofereixen es puguin dur a terme, serà
necessari que hi hagi un mínim de 10 inscrits.
o Si no s’arriba el nombre mínim l’activitat no es podrà obrir
o En el cas que l’activitat tingui molts inscrits:
 S’intentarà obrir un grup nou, sempre i quan s’arribi als 10
participants
 En el cas que no es pugui obrir un nou grup, tindran prioritat els
participants que ja la van dur a terme l’any anterior

-

Les activitats estan pensades per a nens i nenes del mateix cicle. Es podran, però,
fer agrupacions diferents en el cas que el monitor ho consideri adequat i oportú

-

La recollida dels alumnes que realitzin les activitats extraescolars per la tarda es
farà per la porta del darrere
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-

S’haurà de signar una autorització de sortida per parts dels
pares/tutors, en aquells casos en què els pares vulguin que els seus
fills marxin sols cap a casa a partir de 4rt de primària.

-

L’AMPA es reserva el dret de fer les modificacions necessàries per tal d’organitzar
els grups de les activitats.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CREATIVES
Introducció al món de la dansa clàssica amb l’objectiu de millorar
l’expressió corporal i rítmica
TIMBALS
Aprenentatge de ritmes i sons de percussió a través d’aquest instrument
Treballarem la imaginació, creativitat, manualitat i la disciplina necessària
DIBUIX CREATIU
per practicar les diferents tècniques d’il·lustració.
Aprendràs un estil de ball que no passa de moda. És molt més que un ball,
és una cultura i una forma de vida amb una sèrie de valors. Escoltaràs la
BALLS URBANS
millor música de Hip Hop a les teves classes. Et divertiràs molt i aprendràs a
ballar sense adonar-te.
Els alumnes treballaran amb exercicis d’expressió corporal i oral, tècniques
TEATRE
i
per modular la veu i expressar sentiments i emocions. S’utilitzarà la
EXPRESIÓ
improvisació i el ball i el cant com a eines per fomentar la interacció i
CORPORAL
l’aplicació de les tècniques indicades.
DANSA

ACTIVITATS ESPORTIVES
PATINATGE
ARTÍSTIC
FUTBOL SALA
MULTIESPORT
BÀSQUET
TAEKWONDO
ESCACS
JUDO

Especialitat esportiva on es fan acrobàcies rítmiques sobre patins de
quatre rodes
Es treballaran els principals aspectes tècnics i tàctics específics del futbol
sala en equip
Iniciació a diferents esports i desenvolupament d’habilitats motrius en
combinació amb el joc
Aprenentatge de la tècnica i la tàctica del bàsquet potenciant el treball en
equip
Introducció i pràctica d’aquest art marcial tot desenvolupant les capacitats
pròpies del cos, com la força, elasticitat, resistència, així com la introducció
de valors de companyerisme i respecte
Aprenentatge d’aquest joc de taula d’estratègia que requereix d’exercici i
desenvolupament mental, alhora que estimula la lògica i la imaginació
Introducció i pràctica d’aquest esport o art marcial d’origen japonès.
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ACTIVITATS ACADÈMIQUES
ROBÒTICA /
RE-TECH

Endinsa't en el món de la robòtica i la programació i converteix-te en
enginyer/a creant màquines utilitzant elements reciclats.
Ampliar el coneixement de la llengua anglesa potenciant la expressió oral
ANGLÈS
amb jocs, converses i dintre d’un marc lúdic
Adquirir primeres paraules en Anglès a partir de jocs, cançons, balls,
HELLO ENGLISH
petites representacions i moviments lliures
Espai per a fer els deures i aprendre tècniques d’estudi amb el suport
AULA D’ESTUDI
d’un monitor
DIBUIX
I Treballarem la imaginació i la creativitat a través de dibuixos i
MANUALITATS
manualitats adaptades a l’edat dels nens i nenes.

TARIFES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
MULTIESPORT, BALLS URBANS, ESCACS, HELLO ENGLISH, DIBUIX I MANUALITATS, AULA I
TECNIQUES D’ESTUDI
Organitza: AULA LLEURE
IMPORT
QUOTA
PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

4 €/hora
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
20 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Gimnàs de l’escola. Entrada pati primària.

TAEKOWONDO
Organitza: KORYO GIM
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 15 €/mes
2 dies/setmana → 30 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
27 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Gimnàs de l’escola. Entrada pati primària.

FUTBOL
Organitza: CLUB FUTBOL SALA CASTELLVELL
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA
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ANGLÈS (aforament màxim 10 alumnes/grup)
Organitza: ÀTTIC
IMPORT
MATRICULA
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

2 dies/setmana → 40 €/mes
20€
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
14 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Biblioteca de l’escola. Entrada porta principal.

PATINATGE ARTISTIC
Organitza: CLUB DOJO TARRACO
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 24 €/mes
2 dies/setmana → 36 €/mes
Mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
12 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: gimnàs de l’escola. Entrada pati de primària.

TEATRE
Organitza: DYNAMIND
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 35 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
21 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Gimnàs de l’escola. Entrada pati de primària.

ROBÒTICA / RE-TECH (aforament màxim 10 alumnes/grup)
Organitza: DYNAMIND
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 35 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
21 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Gimnàs de l’escola. Entrada pati de primària.

DANSA
Organitza: OLGA BORRÀS
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 21 €/mes
2 dies/setmana → 37 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l’AMPA
19 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Biblioteca de l’escola. Entrada porta principal.
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TIMBALS
Organitza: AULA DE SONS REUS
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

4 €/hora
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
PENDENT (INFORMAREM AL SETEMBRE)

DIBUIX CREATIU (aforament màxim 10 alumnes/grup)
Organitza: MARC SARDÀ
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 35 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
15 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Biblioteca d l’escola. Entrada porta principal.

JUDO
Organitza: CLUB JUDO SAKURA
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

1 dia/setmana → 17 €/mes
2 dies/setmana → 34 €/mes
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
13 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: gimnàs de l’escola. Entrada pati de primària.

BÀSQUET
Organitza: AE PARE MANYANET
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

4 € /hora
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
PENDENT (INFORMAREM AL SETEMBRE)

ZUMBA i IOGA PER ADULTS
Organitza: AULA LLEURE
IMPORT
QUOTA
FORMA DE PAGAMENT
REUNIÓ INFORMATIVA

5 € /hora
mensual
domiciliació bancària, rebut gestionat per l‘AMPA
20 de setembre de 2022 a les 16:45h
Lloc: Gimnàs de l’escola. Entrada pati primària.

Notes importants:
-

Les absències a les activitats no es descomptaran de les tarifes
Les despeses bancàries ocasionades pel retorn dels rebuts bancaris aniran a càrrec de les
famílies
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