Activitats Extraescolars curs 2018-19 (migdia)








Les activitats de migdia s'ofereixen per alumnes de 3r a 6è de primària, algunes només per determinats cursos.
Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. L'AMPA no assegura que
es mantinguin els grups que en data 01/07/2018 no arribin al nombre mínim d'alumnes inscrits.
Els grups s'omplen per ordre d'inscripció. Quan un grup està ple, només s'obre un 2n grup si és viable (per espais
i disponibilitat de mestres) i hi ha prou alumnes en llista d'espera. L’AMPA no es compromet a donar plaça als
alumnes inscrits després del 01/07/2018.
Podeu fer la inscripició al formulari online o enviant les butlletes a ampaescolasolc.inscripcions@gmail.com
No envieu ni entregueu butlletes a Secretaria, sis plau.
El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes.
Data d'inici de les activitats extraescolars: dilluns 01/10/2018. La primera setmana les activitats seran obertes per
provar-les, tot i que la possibilitat d'inscriure's dependrà de que hi hagi places, sinó es romandrà en llista d'espera.
A partir de la 2a setmana només podran assistir-hi els alumnes inscrits.
La inscripció a la activitat implica un compromís anual. Les sol.licituds de baixa s’han de comunicar a
l’AMPA (a la mateixa adreça que s’envia la inscripció) i es valoraran, però el compromís inicial de les famílies és
a pagar el preu total anual de l’activitat. Aquest preu total es cobrarà en 3 quotes al llarg del curs. La mensualitat
que s'indica és només a títol orientatiu.

ACTIVITAT (horari: 2/4 de 2 – 2/4 de 3)
Guitarra
Prof: Begoña Marí
Per alliberar l'estrès i mostrar les emocions; millora l'estat anímic dels nens i la relació
amb els altres, alhora que augmenta la concentració, autoestima, creativitat i memòria.

Cursos

Preu mensual
(aprox.)

Dia

3r-6è
primària

20 €/mes

Dilluns

Mecanografia (*)
A càrrec de: Aula Informática Profesional (AIP)
6è
Dill-dx
25-30 €/mes
curs de Mecanografia de 20 sessions (2sessions/setmana) que permetrà a cada nen/nena
(trimestral)
primària
acabar el curs escrivint amb tots els dits de les mans, entre 100 i 120 pulsacions per
minut i sense mirar el teclat.

Cinema
A càrrec de: DigitalFilms
Iniciació al cinema de ficció. El curs començarà amb activitats creatives (flipbooks,
rodatge en stop-motion, trucatges...) i finalment faran el seu propi curtmetratge,
treballant el guió i experimentant tots els passos i papers del cicle del cinema.
Combo musical – Big Band
Prof: Joan Vilalta
Toquem música moderna en “equip”. Els alumnes tocaran peces adaptades al seu nivell
i arranjades especialment per al grup, i realitzaran activitats d’improvització i altres
exercicis.
Activitat adreçada a alumnes que ja sàpiguen tocar un instrument.

3rt – 6è
primària

39 €/mes

Dimarts

3r – 6è
23-28 €/mes dimecres
primària

Teatre musical Lazzigags
A càrrec de: Lazzigags
3r – 6è
25-28 €/mes
Estimula la creativitat i la imaginació, interpretant històries. Ajuda a desenvolupar
primària
l'expressió verbal i corporal, transmet i inculca valors tot ensenyant a connectar amb les
emocions, reflexionar sobre elles, aconseguir sentir-se més segur i guanyar confiança.

dijous

Escacs

3r – 6è
Prof: Enric Granados
"Gimnàs de la ment". El joc d'estratègia que ajuda a millorar la creativitat, la memòria, primària
la paciència, la concentració, ensenya a planificar, resoldre problemes, pendre decisions

15 €/mes

Nota:
(*) L’activitat de mecanografia es fa dos dies/setmana, només durant un trimestre. L’activitat s’ofereix
inicialment als alumnes de 6è de primària, però de cara al 2n o 3r trimestre es pot oferir a alumnes de 5è de
primària. S’obrirà un nou període d’inscripcions per a cada trimestre.

divendres

