AMPA ESCOLA DE BOSC

INSCRIPCIÓ I NORMATIVA
INSCRIPCIÓ PER RIGORÓS ORDRE
D’ARRIBADA

Inici inscripcions: Dimecres, 13 de setembre.
a les 16:30h
Finalització inscripcions: Dimecres, 20 de
setembre.
Lloc: Racó de l’AMPA de 16:30 a 17:30h
A través del nostre aplicatiu d’inscripcions
online que trobareu a la web:
inscripcions.somvalors.com
Els grups complets es tancaran i qui
s’apunti posteriorment s’intentarà obrir un
segon grup, si no és possible s'anirà a llista
d'espera.

Activitats Extraescolars

2017-18

VOLS APUNTAR-T’HI?

Inscripcions a: inscripcions.somvalors.com

Del 12 al 22 de setembre
vine a l’AMPA per demanar
els AJUTS ECONÒMICS!

En el mateix enllaç hi podreu descarregar
les instruccions.
El codi del centre que caldrà introduir a la
pàgina d’inici de l’aplicatiu per accedir a les
activitats al centre és: BOSC1010
Possibilitat de provar 2 dies una activitat d’infantil.
Possibilitat de provar 1 dia una activitat de primària

MÍNIM PER ACTIVITAT: 8 PARTICIPANTS

ACTIVITATS
· Des del 2 d’octubre al 21 de juny.
NORMATIVA FUNCIONAMENT

· Els dies de pluja NO suspenem les activitats. Hi ha activitat alternativa.
· Les activitats extraescolars segueixen el
calendari escolar de l’escola.
· És necessari venir equipat per a les activitats que ho requereixen.
· En cas d’absència a l’escola agrairíem una
nota dels tutors o dels pares amb la seva
conformitat.
· Si un apuntat/da té faltes injustificades a
les activitats, l’entitat organitzadora avisarà
a la família.
· Les sessions no són públiques i no es pot
accedir als recintes escolars mentre les
activitats s’estiguin desenvolupant.
· No es poden produïr baixes durant un
trimestre: inscripcions trimestrals.
· Un rebut retornat tindrà un càrrec de 2,5€.
Si teniu la previsió que vindrà retornat
aviseu-nos i retrasaríem el gir.
· La direcció es reserva el dret de possibles
canvis d’horaris si es presenten incompatibilitats de darrera hora a l’àmbit escolar.
· Cada participant haurà d’abonar 4,5€/any
en concepte d’assegurança obligatòria en
les següents activitats: piscina, fútbol sala,
jocs i iniciació esportiva, bàsquet, just dance,
circ/acrobàcies, capoeira i patinatge. Només
cal abonar-ho un sol cop independentment
del nombre d'activitats que cursi l’alumne.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS

Les places són limitades i es reserven per
ordre d’inscripció.
· Si en una activitat no hi ha suficient
nombre d’inscrits (8) es suprimirà.
· Els preus són TRIMESTRALS.
· Els alumnes no inscrits en cap activitat no
podran romandre a les instal·lacions de
l’escola.
· Un cop complet el grup o equip, els nous
inscrits passaran a la llista d’espera fins a la
confecció d’un altre grup o equip.
IMPORTANT:
· Per poder iniciar qualsevol activitat és
imprescindible no tenir quotes pendents
del curs passat.
·L’impagament de dues quotes serà motiu
perquè es pugui donar de baixa al nen/a de
l’activitat.

Del 2 d’octubre al 21 de juny

.

Tel: 934 274 734 (Valors)
info@somvalors.com
www.somvalors.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESCOLA DE BOSC
Activitat

Capoeira
Patinatge
Just Dance!
Futbol Sala*
Circ/Multiesports
Capoeira
Circ
Patinatge
Escacs
Bàsquet*
Piscina

Teatre
Piscina

Destinataris

P4 i P5
3r a 6è
1r a 4t
P5 a 6è
P4 a 1r
1r a 4t
2n a 6è
P5 a 2n
1r a 5è
2n a 6è
P3 a 6è
3r a 6è
P3 a 6è

Dies

Dilluns
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dimarts
Dimecres
Dimecres
Dimecres
Dijous
Dijous
Dijous
Divendres

*Suplement de 20€ trimestrals si es vol fer COMPETICIÓ

Horari

Preu trimestre

16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
17:15-18:00

58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
58,00 €
40,90 €

PREUS: SUPLEMENT DE 6€/TRIMESTRE
ALS NO SOCIS DE L’AMPA

CIRC (2n a 6è)
Gràcies a aquesta activitat ens indroduïrem en totes dues disciplines: el circ i les acrobàcies.
Malabars, girs, tombarelles, figures, equilibris... seran alguns dels elements bàsics de l’activitat,
on combinarem diversió i aprenentatge per impregnar-nos d’aquests dos mons de fantasia,
il·lusió i imaginació.
JUST DANCE! (1r a 4t) - Cristian
Aquest curs us proposem treballar altres estils de dansa moderna més enllà del Brakdance.
Proposarem coreografies simples i seguirem treballant amb la cooperació i l’estimulació de
la creativitat.
TEATRE (3r a 6è) - Joan
Tercer curs de la flamant Companyia Teatral El Bosc! Ajudarem al nens i nenes a desinhibir-se,
guanyar confiança i a perdre la vergonya d'expressar-se amb exercicis i improvisacions. I
crearem un espectacle teatral que es representarà en públic a final de curs.
PISCINA (P3 a 6è)
Activitat dirigida al desenvolupament dels infants en el medi acuàtic. Recollida a les Piscines
Bernat Picornell.

Inici d’activitats: dilluns 2 d’octubre.

ACTIVITAT ESPORTIVES (FUTBOL SALA, BÀSQUET) (1r a 6è)
Enfoquem la nostra tasca cap a la construcció del conjunt, donant especial rellevància al joc
d’equip i a la perspectiva global de l’esport. Sense perdre la vessant lúdica, fomentem el
desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques, la tècnica pròpia de cada esport, així
com l’adquisició de valors com l’esforç, l’autocontrol, el treball en equip i el respecte.
POSSIBILITAT DE COMPETICIÓ.

Finalització de les activitats: 21 de juny.

PATINATGE

Durant el curs es faran tres cobraments: 5/11, 5/2 i 5/5

Gràcies a l’activitat de patinatge podem desenvolupar aspectes com la coordinació
general i específica, l’equilibri o la potència, a banda de qüestions tan importants com la
seguretat (pròpia i de la resta de persones) i el respecte per l’entorn. Tot això mitjançant
circuits, curses i jocs que ens faciliten l’aprenentatge de la tècnica de l’esport i l’execució
de figures de diferent dificultat.

INFORMACIÓ
El mínim de participants per cada activitat és de 8 alumnes i el màxim de 15.

INSCRIPCIÓ
Del 13 de setembre al 20 de setembre del 2017

ESCACS (1er a 5è) Joan Xancó
Activitat orientada tant a la iniciació com al perfeccionament d'un dels jocs més fascinants i universals
de la història.

CAPOEIRA
Novetat!! La capoeira a més de ser un art marcial, es beneficia de la faceta musical i de
l'expressió corporal, la faceta oral-lingüística i de la faceta tradicional, característiques que fan
que la Capoeira es converteixi en un esport molt complet i divertit.
CIRC/MULTIESPORTS
Gràcies a aquesta activitat ens indroduïrem en totes dues disciplines: el circ i a l’esport.
Agafant i aprenent el positiu de les dues ativitats i desenvolupar molt més la coordinació i
agilitat.

