ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2016 - 2017

ACOLLIDA MATINAL
•
•

•

Adreçada als alumnes de P3 a 6è
Opcions :
o a) Mensuals, de dilluns a divendres. PREU 45€/mes. (Pagament íntegre mensual, No es
fracciona)
o b) Eventuals. PREU 4€/dia.
Descripció : Servei d’acollida matinal per qui necessiti deixar l’alumne a l’escola abans de les 9h. Es
realitzarà entreteniment lúdic. L’alumne es podrà portar l’esmorzar. L’entrada es farà per la porta de
Can Sabata. Les portes s’obriran a les 8:00h i a les 8:30h. (Les famílies que necessitin deixar els nens
a l’escola de 12:30h a 13:30h poden matricular-los a les activitats extraescolars de deures o tallers).

ANGLÈS LÚDIC D’INFANTIL
•
•

•

Adreçada als alumnes de P3, P4 i P5
Opcions d´horari :
o a) 2 dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 14:00h a 15:00h) PREU 155€
o b) 4 dies a la setmana (de dilluns a dijous de 14:00h a 15:00h) PREU 295€.
Descripció : Jocs, cançons, contes, fitxes de dibuix i manualitats. Impartit totalment en anglès per
professors d´anglès. Enfocat per l’aprenentatge d’aquest idioma de manera lúdica. Grups de 10-12
nens aproximadament.

TALLERS
•
•

Adreçada als alumnes de P3 a 2n
Opcions d´horari:
o a) (P3 a P5) 3 dies a la setmana : dilluns, dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h. PREU 160€.
o b) (P3 a P5) 5 dies a la setmana : de dilluns a divendres 12:30h a 13:30h. PREU 255€.
o c) (1er i 2n) 2 dies a la setmana : de dilluns a divendres de 12:30h a 13:30h. PREU 110€.

•
•

Descripció : Activitats de dibuix i manualitats.
Important: L’horari d’aquesta activitat no és compatible pels nens que es queden al menjador
escolar , però depenent de la demanda es crearan grups de 14:00 a 15:00 sense afectar a l’horari de
menjador.

ANGLÈS LÚDIC DE PRIMÀRIA
•
•
•

•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Horari: 2 dies a la setmana : dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è. PREU 150€.
Descripció : Jocs, contes, cançons, representacions, … Impartit totalment en anglès per professors
d´anglès. Enfocat especialment en l’ aprenentatge d´expressió oral en anglès. Grups de 10-12 nens
aproximadament.
Depenent de la demanda es crearan grups de 12:30h a 13:30h sense afectar a l’horari de menjador.

ANGLÈS DE PRIMÀRIA
•
•
•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Horari: 2 dies a la setmana : dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 14:00h a 15:00h. de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è. PREU 245€. Aquest any s’inclou el material en el preu.
Descripció : Classes d’acadèmia d’anglès en horari d’extraescolars del migdia. La finalitat és que cada
alumne sigui capaç de comunicar-se, segons el nivell, tant de manera oral com escrita, i superi la prova

de maduresa que suposa un examen oficial. Els alumnes que durant el curs obtinguin un bon resultat
acadèmic, podran accedir a exàmens oficials de Cambridge, depenent de l’edat i el nivell. Aquesta
activitat es recomana als alumnes que tinguin alt interès a certificar, a través d’exàmens oficials tipus
Cambridge, l’aprenentatge aconseguit al llarg del curs, per tant, desaconsellem la inscripció a estudiants
que no persegueixin aquesta finalitat o objectiu. Grups de 10-12 nens aproximadament. Depenent de la
demanda es poden crear grups en altres horaris sense afectar al menjador.
MÚSICA
•
•

•

•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Opcions d´horari :
o a) Nivell iniciació: 1 dia a la setmana : dimecres de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de 12:30 a
13:30 de 4art a 6è. PREU 90€.
o b) Nivell avançat: 1 dia a la setmana : dilluns de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de 12:30 a 13:30
de 4art a 6è. PREU 90€.
o c) Nivell avançat: 2 dies a la setmana : dimarts i dijous de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è. PREU 170€.
Descripció : Es crearan grups distribuïts en dos nivells segons els coneixements musicals dels alumnes.
Al nivell iniciació es fa solfeig, cant i flauta. Al nivell avançat es continua amb l’aprenentatge de
solfeig i flauta i s’introdueix l’aprenentatge de nous instruments com guitarra o d’altres dels que
l’alumne tingui coneixements previs i segons criteri del professor. Al fer la inscripció heu d’indicar a les
observacions els coneixements i activitats musicals prèviament realitzades per l’alumne. Activitat
impartida per professor de música que utilitza tècniques d’ensenyament lúdic. Es farà alguna
representació davant de les famílies. Grups de10 nens aproximadament.
S’ha de tenir en compte que a principi de l’activitat, els alumnes que no tinguin cap flauta, llavors,
l’hauran de comprar. Preu aproximat, 4,50€. El primer dia de la activitat el professor us n’informarà
detalladament.

DIBUIX I PINTURA
•
•

•

•

Adreçada als alumnes de P4 a 6è
Opcions d´horari :
o a) 1 dia a la setmana : dimarts, dimecres, dijous o divendres de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è. PREU 80€.
o b) 2 dies a la setmana : dimarts i dijous o dimecres i divendres de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i
de 12:30 a 13:30 de 4art a 6è. PREU 150€.
Descripció : Es tracta d’aprendre d’una manera molt amena tècniques de dibuix i pintura que permetin
als nens desenvolupar al màxim la seva expressivitat i imaginació artística. Durant l’activitat la
professora (docent experimentada de Belles Arts) ensenya de manera pràctica les diferents tècniques
que els nens exerciten tant a la classe com a casa quan els sorgeixi un moment d’inspiració. Es farà una
exposició de les obres realitzades durant el curs. Grups de 10 nens aproximadament.
S’ha de tenir en compte que a principi de l’activitat s’haurà de comprar material (pinzells, colors…).
Com a referència podeu fer un càcul de uns 6€. El primer dia la professora us n’informarà
detalladament.

DEURES
•
•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Opcions d’horari:
o a) 3 dies a la setmana: dilluns, dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h o de 14:00 a
15:00h. PREU 150
o b) 5 dies a la setmana: de dilluns a divendres de 12:30h a 13:30h o de 14:00h a 15:00h. PREU
230€

(Important: L´horari de 12:30 a 13:30 no és compatible pels nens de 1er i 2on que es queden al
menjador escolar en cap de les dues Opcions)
•

Descripció : Suport als deures de l’escola.

INFORMÀTICA
•
•

•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Opcions d´horari :
o a) Nens de 1er i 2on : dilluns de 14:00h a 15:00h. PREU 75€.
o b) Nens de 3er i 4rt : dimarts de 12:30h a 13:30h. PREU 75€.
o c) Nens de 5è i 6è : dijous de 12:30h a 13:30h. PREU 75€.
Descripció : Ensenyament en la utilització de programes d’ofimàtica (Word, Excel, PowerPoint, Pàgines
web, … )

MECANOGRAFIA
•
•
•

Adreçada als alumnes de 4art a 6è
Horari: Dimecres de 16:30 a 17:30. PREU 75€.
Descripció : S´aprèn a escriure sense mirar el teclat, amb efectivitat i rapidesa.

TASTET D’ESPORTS
•
•

Adreçada als alumnes de P5 a 6è
Opcions d´horari :
o a) 1 dia : dimarts o dijous de 16:30 a 17:45. PREU 79, 50€.
o b) 2 dies : dimarts i dijous de 16:30 a 17:45. PREU 144,50€.

(Els preus inclouen 4,50€ d’assegurança esportiva obligatòria)
•

Descripció : Pràctica lúdica de diverses activitats esportives. Els responsables de l’activitat, aniran a
buscar als nens de P3, P4 i P5 a la classe abans de l’activitat.

TASTET DE BALLS
•
•

Adreçada als alumnes de P4 a 6è
Opcions d´horari:
o a) 1 dia : dimarts o dijous de 16:30 a 17:45. PREU 79, 50€.
o b) 2 dies : dimarts i dijous de 16:30 a 17:45. PREU 144,50€.

(Els preus inclouen 4,50€ d’assegurança esportiva obligatòria)
•

Descripció : Pràctica de diversos tipus de ball i coreografies. Els responsables de l’activitat, aniran a
buscar als nens de P3, P4 i P5 a la classe abans de l’activitat.

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
•
•
•

Adreçada als alumnes de 1er a 6è
Horari : Dilluns de 16:30h a 17:30h PREU 130€
Descripció : Psicologia positiva aplicada a l´educació. A partir de diferents entrenaments, activitats i
jocs, es motiva i acompanya als alumnes a calmar la ment, millorar l’atenció, l’autoconeixement, la
reflexió, les relacions interpersonals i l’autoregulació emocional. L’objectiu és que l’alumne
desenvolupi competències essencials per a l’èxit acadèmic, així com en el seu desenvolupament

personal i social. El curs està estructurat amb una hora setmanal de l’alumne, una hora a meitat del curs
amb l’adult i el nen, i una hora al finalitzar el curs amb l’adult. Grups de d e 7 a 15 nens.

ROBÒTICA
•
•
•

Adreçada als alumnes de P3 a 6è
Opcions d’horari : Grup infantil dilluns de 16:30 a 17:30h - Grup primària dijous de 16:30 a 18:00h
Descripció :
o Grup de P3 a P5: Els vostres fills alternaran activitats on treballem la creativitat
amb activitats de multimèdia encaminades a potenciar i estimular els aprenentatges adquirits
a l’aula, sempre de forma lúdica. Les noves tecnologies, la robòtica i les dinàmiques
creatives en la creació de contes i històries es combinaran per fer passar als vostres fills/es
una bona estona. Els alumnes gaudiran tot treballant amb robots, creats i dissenyats pels més
petits de l’Escola, com són els Pleos o les Bee-bots. Crearan escenaris amb la innovadora
metodologia “Build to Espress” de Lego i es divertiran i consolidaran els seus aprenentatges
jugant i treballant de forma cooperativa amb les nostres tablets. PREU 200€.
o Grup de 1er i 2on: És una activitat on els alumnes treballen de forma creativa amb peces de
Lego® a les que hi poden afegir sensor i motors, per convertir les seves creacions en
petits robots de Wedo que podran programar fent servir Scratch. Aquest software
desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) i referent mundial en el camp
del treball de les noves tecnologies ens permet també introduir l’alumnat en la creació de
videojocs, de manera que les sessions de robòtica s’alternaran amb altres de creació de
videojocs i animacions. Totes aquestes sessions es complementaran amb dinàmiques de Build
to Express, una innovadora metodologia de Lego Education que facilita als nens expressar les
seves idees mentre aprenen a presentar projectes davant del públic. PREU 250€.
o Grup de 3er a 6è: Introduim a l’alumnat al treball amb robots més complets com són els
nous Lego Mindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu
amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables. Cada deu
minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques d'enginyer, mecànic, cap de
magatzem i director, per crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels
valors dins del grup. Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la
creació de videojocs, fent ús del innovador software educatiu de Microsoft Kodu amb el que
podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes
aprenen les bases de la programació orientada a objectes. Totes aquestes sessions es
complementaran amb dinàmiques de Build to Express, una innovadora metodologia de Lego
Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes
científics i tecnològics davant del públic. PREU 250€.

LUDOTECA
•
•
•

Adreçada als alumnes de P3 a 6è
Horari : de 16:30h a 17:15h (tots els dies lectius d’octubre a maig). PREU: 220€. Possibilitat de fer 2
dies i 3 dies.
Descripció : Jocs de taula, contacontes, activitats per passar-s’ho d’allò més bé.

ASSEGURANÇA NO ESPORTIVA OPCIONAL
Us recordem que al web també hi trobareu la opció de pagar l’assegurança no esportiva opcional. El cost és
de 3,50€, tant al web d’inscripció d’activitats extraescolars com a www.ampa-pompeu.com. Allà hi trobareu
les seves cobertures. Només pagant-la una vegada us servirà per a totes les activitats no esportives en les que
hagueu inscrit a l’alumne. Heu de saber que si heu escollit alguna activitat esportiva, al haver satisfet
l’assegurança esportiva obligatòria, l’alumne també quedarà cobert per a la resta d’activitats no esportives.
Per tant, no necessitareu contractar cap altre assegurança complementària.

IMPORTANT : * Si una activitat no arriba a un mínim de nens inscrits serà anul·lada.
* Una vegada els grups estan complets, segons ordre de matriculació, els nens passaran a llista d´espera,
sense poder assegurar que finalment puguin realitzar les activitats.
* L´AMPA retornarà els diners satisfets a qui s´hagi inscrit i finalment no pugui realitzar l´activitat, bé
perquè aquesta s´ha suspès o perquè el nen queda en llista d´espera definitivament.

INSCRIPCIONS, MATRICULACIONS I PAGAMENTS
INSCRIPCIONS: Del dimecres 14 fins diumenge 25 de setembre, a través de l’adreça web http://ampapompeu.com/activitats.
Per a qualsevol aclariment podeu contactar a través l’adreça extraescolars@ampa-pompeu.com o bé al
telèfon 665 200 781.

NOTES I CONDICIONS
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Les activitats extraescolars tindran lloc del 3 d’octubre de 2016 al 26 de maig de 2016.
Les preinscripcions dels alumnes es respectaran, de forma rigorosa, per ordre de pagament. Dit en
altres paraules, les famílies que satisfacin l’import dels cursos tindran prioritat a l’hora d’assignar-los
una plaça de forma definitiva.
Amb la voluntat de donar facilitats a les famílies en els pagaments, l’AMPA fraccionarà l’import total
de les activitats extraescolars en dos terminis: el primer serà fins al 25 de setembre i el segon, fins al
15 de novembre.
El pagament de les activitats amb targeta de crèdit assegura la inscripció immediata de l’alumne.
Les famílies que optin per satisfer l’import a través de transferència bancària, l’estudiant no estarà
definitivament matriculat fins que l’AMPA tingui la confirmació del banc de la vostra transacció.
Tampoc no us oblideu de fer constar al concepte de la transferència el número de referència que el
sistema us proporcionarà. En qualsevol cas, la data límit del primer pagament que assegura la
inscripció dels cursos extraescolars és el 20 de setembre de 2016.
Pel que fa a l’assegurança dels nens i nenes, només és obligatòria per a aquells que es matriculin a les
activitats esportives. La resta de cursos és opcional. En el cas de que no es contracti l’assegurança no
esportiva opcional, l’AMPA no es fa responsable de cap tipus de cobertura en cas d’accident.
L’alumne que estigui assegurat en alguna activitat esportiva també estarà cobert si fa algun curs
complementari.
Les preinscripcions als cursos han de ser individuals. No es permet aglutinar, en una única
preinscripció, a més d’un membre de la família.
Pel que fa a l’activitat de pintura com la de música, el preu no inclou el material. Els responsables
del curs informaran els alumnes de les eines necessàries per seguir el curs.
L’activitat d’anglès acadèmic (no lúdic) es recomana que s’inscriguin alumnes amb un alt interès
en certificar, a través d’exàmens oficials tipus Cambridge, l’aprenentatge assolit al llarg del curs. Per
tant, desaconsellem la inscripció a estudiants que no persegueixin aquesta finalitat o objectiu.
Les llistes d’admesos dels alumnes als cursos es publicaran, el 28 de setembre de 2016, al taulell de
l’escola. Fins el 29 de setembre es podran fer al•legacions. El llistat definitiu es donarà a conèixer
el 30 de setembre de 2016.
L’AMPA es reserva el dret de cancel•lar una activitat per manca d’un nombre mínim
d’inscripcions o per causes alienes a la seva voluntat. Si alguna família ha satisfet algun import
d’alguna activitat que s’hagi suspès, l’AMPA retornarà els diners als inscrits.
El preu de les activitats es orientatiu.

