
INSCRIPCIÓ I NORMATIVA

INSCRIPCIÓ PER RIGURÓS ORDRE 
D’ARRIBADA

Inici inscripcions: Dilluns 15 de setembre.
Fi inscripcions: Dimarts 23 de setembre.
Lloc: Racó de l’AMPA

Els grups complets es tancaran i aquelles 
persones que s’apuntin amb posterioritat 
quedaran registrats a la llista d’espera.

VOLS APUNTAR-T’HI? 

Una vegada omplert el full d’inscripció l’has 
de deixar al Racó de l’AMPA. La signatura 
de la inscripció implica l’acceptació de la 
normativa registrada en aquest díptic 
d’activitats extraescolars. Extraescolars

Activitats 2014-15

 AMPA ESCOLA DE BOSC

Inscripcions: fins el 23 de setembre

De l’1 d’octubre al 19 de juny

Del 15 al 23 de setembre
vine al Racó de l’AMPA per demanar

els AJUTS ECONÒMICS de l’Ajuntament!

.

 *Les places són limitades i es reserven per 
ordre d’inscripció.
·*Si en una activitat no hi ha suficient 
nombre d’inscrits se suprimirà.
·*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.
·*Si no s’especifica el contrari, es formaran 
els grups o equips a partir dels criteris 
establerts l’any anterior. Els alumnes que 
s’inscriguin per primera vegada a les activi-
tats, o canviin d’activitat respecte el curs 
anterior se’ls asignarà el grup-equip més 
adient segons el nombre de components.

NORMATIVA FUNCIONAMENT

·*Els dies de pluja NO suspenem les activi-
tats. Hi ha activitat alternativa.
·*Les activitats extraescolars segueixen el 
calendari de l’escola.
·*És necessari venir equipat per a les activi-
tats que ho requereixen.
·*En cas d’absència a l’escola agrairíem una 
nota dels tutors o de la família 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 duran un 
trimestre: inscripcions trimestrals. EXCEP-
TE PISCINA: inscripció per tot el curs.
·*Un rebut retornat tindrà un càrrec de 4€. 
Si teniu la previsió que vindrà retornat 
aviseu-nos i endarrerirem el gir.
·*La direcció es reserva el dret de possi-
bles canvis d’horaris si es presenten incom-
patibilitats de darrera hora a l’àmbit 
escolar.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS



ACTIVITATS EXTRAESCOLARSActivitat

Family English

Circ / Màgia / Mim

Handbol

Futbol sala

Art i enginy

Capoeira

Games & Fun

Teatre

Cuina

Hoquei

Multiesport

Piscina (amb acomp.)

Piscina (sense acomp.)

Percussió

Patinatge

Hip Hop

Destinataris

P3 i P5

1r a 6è

1r a 6è

1r a 6è

P4 a 3r

P5 a 6è

P4 a 2n

1r a 6è

1r a 6è

1r a 6è

P4 i P5

P3 a 6è

P3 a 6è

1r a 6è

1r a 6è

P5 a 6è

Dies

Dilluns

Dilluns

Dilluns

Dimarts

Dimarts

Dimarts

Dimecres

Dimecres

Dimecres

Dimecres

Dimecres

Dijous

Divendres

Dijous

Divendres

Divendres

 Horari

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

A constultar

A constultar

16:30-17:30

16:30-17:30

16:30-17:30

Durant el curs es faran

tres cobraments:

5 Novembre / 5 Febrer

/ 5 Maig

ACTIVITATS ESPORTIVES (HANDBOL, FUTBOL SALA, HOQUEI)
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.

TEATRE
L’objectiu és introduir els participants dins del món teatral amb petites representacions i 

figuracions diverses, tot donant cabuda a diferents aspectes de l’art dramàtic.  Ajudarem als 

nois i noies a desinhibir-se, a guanyar confiança a l’hora de parlar en públic i a perdre la 

vergonya d’expressar-se, però sempre usant el teatre com a mitjà.

HIP HOP

El Hip Hop és un tipus de dansa urbana que permet comunicar-nos mitjançant el moviment 

del propi cos seguint un acompanyament musical. Facilita el desenvolupament de la creativi-

tat i la imaginació, alhora que fa possible la cooperació amb els altres. Monitor: Cristian.

MULTIESPORT
L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer als infants diferents modalitats esportives, 

continuant construint els fonaments motrius dels nens i les nenes des d’una perspectiva 

lúdica i recreativa centrada en les necessitats dels més petits.

 INFORMACIÓ

El mímim de participants per cada activitat és de 8 a i el màxim de 15.

Inici d’activitats: dimecres 1 d’octubre.

Finalització d’activitats: divendres 19 de juny

Preu trimestre

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

56,7€

37,9€

56,7€

56,7€

56,7€

PERSCUSSIÓ
La percussió és una activitat d’acceptació popular, de fàcil aprenentatge, que millora la 

concentració i la memòria, ajuda a la relaxació i es caracteritza pels seus beneficis personals 

i interpersonals. Vine i gaudiràs a bon ritme!

ART I ENGINY
A aquesta activitat combinarem les arts plàstiques amb la física i la química, tot plegat amb un caràcter 

molt experimental. Desenvolparem la creativitat i l’enginy de cada infant realitzant treballs únics, útils, 

bonics o simplement divertits.

CUINA
Gràcies a aquesta activitat aprendrem a cuinar diferents receptes i a gaudir de 

l’experimentació a la cuina.  A més també aprendrem sobre els aliments, les seves propietats 

i les possibilitats de cadascun d’ells.

GAMES & FUN
A aquesta activitat combinarem la diversió de practicar diferents tipus de jocs i 

l’aprenentage de la llengua anglesa. De forma lúdica i entretinguda millorarem en la pràctica 

d’aquest idioma i aprendrem noves maneres d’interactuar i compartir el temps de lleure.

CIRC / MÀGIA / MIM
A aquesta activitat cada trimestre practicarem una de les disciplines següents: el circ, la màgia i el mim. 

Convinant diversió i aprenentatge endinsarem els infants en cadascun d’aquests mons de fantasia, il.lusió 

i imaginació.

FAMILY ENGLISH
Us oferim un espai per compartir entre pares, mares i infants creat per a l’aprenentatge de la llengua 

anglesa. A través de jocs i dinàmiques grupals farem possible la diversió i l’aprenentatge dels participants.

CAPOEIRA
La capoeira és una art marcial original del Brasil, amb un elevat component estètic, rítmic i 

musical. Ens iniciarem en aquest complet esport a través del joc i del desenvolupament de 

les seves tècniques pròpies que ens faran millorar l’agilitat, la coordinació i la força.

PISCINA
Activitat dirigida al desenvolupament dels infants en el medi acuàtic. Recollida a les Piscines Bernat 

Picornell. Consultar horaris al Racó de l’AMPA.

PATINATGE
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.


