EXTRAESCOLARS
1r fins a 6è

DEFINICIÓ DE
LES ACTIVITATS
CURS

2020/2021

ACTIVITATS DEL MIGDIA
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Anglès 3r i 4t
Horari de 13.00 a 13.45h.

Anglès 1r 2n
Horari de 14.00 a 14.45h.

Anglès 3r i 4t
Horari de 13.00 a 13.45h.

Anglès 1r 2n
Horari de 14.00 a 14.45h

Creativitat musical
mitjans-grans
Horari de 12.30 13.30h.

Jardineria i cuina 1r i 2n
14.00 a 14.45h.

Jardineria i cuina 3r a 6è
14.00 a 14.45h.

Instrument 1r a 6è Guitarra
12.30 a 15.00h.
Robòtix I.III 2n i 3r
14.00 a 15.00h

Instrument de 1r a 6è piano
12.30 a 15.00h.
Robòtix II 4t a 6è Nou
12.35 a 13.35h.
Robòtix I 1r i 2n Nou
13.40 a 14.40h
Escacs de 1r a 6è
14.00 a 14.45h.

ACTIVITATS DE LA TARDA
Futbol Sala 5è i 6è
Horari 16.45 a 18.15h.

Futbol Sala 1r fins a 4t
Horari 16.45 a 18.15h.

Futbol Sala 5è i 6è
Horari 16.45 a 18.15h.

Futbol Sala 1r fins a 4t
Horari 16.45 a 18.15h.

Hip Hop 3r a 6è

Dansa 1r i 2n
Horari 16.45 a 18.15h.

Hip Hop 3r a 6è

Horari 16.45 a 18.15h.

Dansa 1r i 2n
Horari 16.45 a 18.15h.

Horari 16.45 a 18.15h.
Judo 1r a 6è
1r i 2n Horari 16.45 a 18.15h.
3r a 6è Horari 18:15 a 19.15h. +

Handbol 1r, 2n i 3r
Horari 16.45 a 18.15h.

acollida optativa 16.45 -18-00h.

Horari 16.45 a 18.15h.

1r i 2n Horari 16.45 a 18.15h.
3r a 6è Horari 18:15 a 19.15h.

Handbol 1r, 2n i 3r
Horari 16.45 a 18.15h.

+ acollida optativa 16.45 -18-00h.

Gimnàstica Rítmica 3r a 6è
Horari 16.45 a 18.15h.
Aula d’estudi 1r a 6è

Judo 1r a 6è

Aula d’estudi 1r a 6è
Horari 16.45 a 18.15h.

Natació 1r a 6è
Horari 16.45 a 18.45h.
Aula d’estudi 1r a 6è

Aula d’estudi 1r a 6è

Aula d’estudi 1r a 6è

Horari 16.45 a 18.15h.

Horari 16.45 a 18.15h.

Horari 16.45 a 18.15h.

ACTIVITATS AL MIGDIA

Anglès
1r a 6è

Anglès: Aquest any ens enfrontem a nous reptes a la MaxYour
Class. Hem adoptat el canvi i hem preparat un nou curs en
l'aprenentatge basat en projectes (PBL) de Oxford English.
Cada mes se'ls dóna un repte als estudiants, el llibre de
cursos i jocs interactius preparen l'idioma necessari per
completar el repte, l' objectiu que sempre és que els
estudiants puguin comunicar -se en anglès, per tant, les
habilitats Speaking són una part clau del curs.
Bright Ideas ofereix un ampli suport d’exam en i alfabetització amb
l’avantatge de continguts innovadors i temes familiars .
Utilitzant “Big Questions” per desafiar els estudiants i promoure
el desenvolupament d’habilitats del segle XXI en àrees com el
pensament crític, el curs vincula l’aula amb el “món real” i
fomenta l’intercanvi d’idees mitjançant la comunicació i la
col·laboració .
En cas de tancament escolar, el contingut digital es pot adaptar
fàcilment a les classes en línia.
Activitat dirigida per Dramarama (Clodahg Womey)

Mínim 8 nens/es per poder obrir el grup.
Preu: Preu: 42€ mensuals + llibres 30€ i estoig 4€
Dies: dilluns i dimecres 3r fins a 6è Horari de 13.00 a 13.45 h.
Dimarts i dijous 1r i 2n Horari: de 14.00 a 14:45 h.

Creativitat
musical
Instrument
1r a 6è

Creativitat musical: L’objectiu es poder descobrir i treballar
els elements musicals que ajuden al desenvolupament
sensorial , auditiu i rítmic. És el descobriment de la música.
Són classes col·lectives reduïdes que estimulen la creativitat
musical, la psicomotricitat i l’expressió corporal.
Creativitat preu: 40€ mensuals
Dia: divendres Horari: de 14.00 a 14.45h.
Instrument : Classe particular de ½ hora, dia a elegir.
Instrument: preu: 70€ mensuals
Creativitat + instrument preu: 76€

Taller
Jardineria i
Cuina
1r a 6è

Jardineria: treballarem l' art i tècnica de cuidar i cultivar els
jardins.
Elaborarem una llibreta per dibuixar i conèixer el
manteniment de les diferents plantes que cultiven.
Cuina: Els nens/es elaboraran un receptari de cuina adient
per a infants divertit i original
Mitjançant matèries primes, i diferents tècniq ues farem des
de pastissos, cup cakes, galetes decorades, canapès salats o
pastis de creps....
Activitat dirigida per monitora de l'AMPA .
Mínim 5 de nens/es per poder obrir el grup .
Preu: 20€ mensuals
Dia: 1r i 2n dilluns i de 3r a 6à els dimarts.
Horari: 14.00 a 14.45 h.

Robòtix

1r a 6è

LEGO® Education ROBOTIX és una activitat extraescolar
innovadora i divertida que desenvolupa les habilitats i
competències del segle XXI i promou l’interès per la ciència i
la tecnologia.
Aprenentatge de màquines i mecanismes complexos i
motoritzats. Dissenyar, construir i programar pel seu propi
robot amb LEGO® Education Mindstorm. Aprendran a
controlar el moviment del robot a través dels diferents
motors i sensors mitjançant la resolució de reptes.
Activitat dirigida per l’empresa Inventem Play&Lear
Mínim 8 màxim 12 nens/es per poder obrir el grup .
Preu: 1 dia 47€ mensuals.
Dies i horaris : 1r i 2n els dijous de 13.40 a 14.40 h
4t a 6è els dijous de 12.35 a 13.35 h. Nou!!!
2n i 3r els dimecres de 14.00 a 15.00 h. Nou!!!

Escacs

1r a 6è

Els escacs pel seu caràcter lúdic i formatiu és un joc molt
recomanable per els nens en edat escolar, ja que estimulen el
sentit de la responsabilitat i preparen els estudiants per la
seva etapa d’adults .
Els escacs desenvolupen també la memòria, la imaginació i la
capacitat de concentració. Es també un complement per els
estudis.
Activitat per monitor /a de l'AMPA .
Mínim 6 nens/es per poder obrir el grup.
Preu: 20€ mensuals.
Dia: dijous de 14.00 a 14:45 h.

ACTIVITATS A LA TARDA

Dansa

1r i 2n

En l’activitat de dansa es treballaran diferents estils, des de
la base de la Dansa clàssica ( base de totes les disciplines)
Hip hop , Funky, Comercial.
El format de les classes inclou jocs, activitat física
(continuïtat, perseverança, paciència i esforç...) Així com el
treball en equip la companyonia.
Activitat dirigida per monitora de l'AMPA .
Mínim 7 nens/es per obrir el grup.
Preu: 2 dies 39€ - 1 dia 24€ Mensuals.
Dies: dimarts i dijous.

Hip Hop

3r a 6è

Durant el curs es realitzaran molts tipus d'activitats per
desenvolupar les nostres capacitats dintre del ball. Hem de
saber que la dansa ens ajuda a perdre la por en públ ic,
saber coordinar els nostres moviments, millora la capacitat
de memòria per recordar els passos de les diverses
coreografies, i sobretot, és essencial que sapiguem
treballar en grup perquè els exercicis a classe siguin
satisfactoris.
També farem jocs que ens ajudaran a millorar l'expressió
corporal, els alumnes podran participar i proposar cançons
o activitats per fer a classe, ja que qualsevol pro posta la
podrem valorar per tal de poder-la aplicar sempre que es
pugui.
Activitat diri gida per monitora de l'AMPA .
Mínim 7 nens/es per obrir el grup.
Preu: 2 dies 40€ - 1 dia 29€ Mensuals.
Dies: dilluns i dimecres.

Gimnàstica
Rítmica
3r a 6è

Treball corporal dels diferents components de la gimnàstica
Rítmica, girs, equilibris, salts...
Foment de l'esperit d'equip, el respecte i la constància a
través de jocs, i exercicis.
Treball de diferents coreografies, per a les trobades,
competicions, en equip, conjunt o individuals.
Activitats envoltades al foment de la creativitat i la
imaginació.
Treball amb els diferents aparells que comporta la
gimnàstica Rítmica.
Treball de coordinació i psicomotricitat, a través de
circuits, acrobàcies, etc..
Activitat dirigida per monitora de l'AMPA .
Mínim 10 nens/es per obrir el grup.
Preu: 25€ Mensuals.
Dia: Dimarts.

Judo

1r a 6è

La pràctica del judo, implica el compliment d’una sèrie de
normes durant cadascuna de les sessions de pràctica, com
poden ser la salutació en entrar i sortir del tatami, en iniciar
i acabar els combats, etc., que fan que l’alumne adopti una
actitud de respecte a l’esport, aprengui el que vol dir
esportivitat, i que això ho traslladi en altres aspectes de la
seva vida personal.
Activitat dirigida per monitora de l'AMPA .
Mínim 9 nens/es per obrir el grup.
Preu: 2 dies 42€ Mensuals i acollida opcional de 3r a 6è preu: 8 €
Dies: dilluns i dimecres.

Futbol
1r a 6è

Aprenentatge d’aquest esport en concret. Es treballaran
conceptes i habilitats del futbol sala com ara el control, xut
de pilota, el desplaçament, treball tàctic i tèc nic. També ens
permet potenciar el treball en equip i d’altres valors que es
desprenen de la pràctica esportiva.
Els nens/es que vulguin fer els partits de futbol els dissabtes
amb el Consell s’hauran de fer un carnet qu e tindrà una
despesa que ja us informarem més endavant del preu.
Els equips de futbol que continuen aquest any fent els partits
del dissabte podran utilitzar la roba esportiva del curs passat
i els grups que surtin nous, hauran de comprar la roba
d’esport a l’AMPA de l’escola .
Activitat dirigida per monitor s de l'AMPA .
Mínim 10 nens/es per obrir el grup.
Preu: 2 dies 30€ - 1 dia 19 € Mensuals
Dies: 1r fins a 4t dimarts i dijous horari de 16.45 a 18.15 h.
5è i 6è dilluns i dimecres horari de 16.45 a 18.15 h.

Handbol
2n fins a 3r

Natació

P3, P4 i P5

Iniciació a l’aprenentatge d’aquest esport per a nens i nenes.
Es treballaran conceptes i habilitats tècniques d’iniciació a
l’handbol com ara les normes bàsiques, posicions de tir,
coordinació, etc.
S’aprendrà a fer passades i tècniques de llançament, a
dominar el cos i a estimular la coordinació. A partir de
l’aprenentatge a base de jocs i dinàmiques v àries, es
potenciarà el treball en equip i es compartiran i refo rçaran
els valors socials d’aquest esport com són la col·laboració
i el respecte. Els nens i les nenes podran participar i aprendre
d’un esport amb història al nostre poble.
Al primer trimestre no es preveu fer partits de competició, a l
segon trimestre es proposaran trobades amb les altres
escoles de Sant Quirze. I més entrat el cu rs si hi ha interès
per part de nens/nenes i pares/mares es proposarà participar
en la lliga.
Activitat dirigida per monitor /a d’Handbol.
Mínim 10 nens/es per obrir el grup.
Preu: 2 dies 31€ - 1 dia 21 € Mensuals
Dies: dimarts i dijous horari de 16.45 a 18.15 h.

Aquests anys d’etapa escolar són els més idonis per a la
iniciació a la natació. És important que els nens/es tinguin
bones experiències a l’aigua i que agafin uns bons costums i
hàbits que es mantindran quan siguin adults. L’objectiu és
que el nen/a despré s de passar per les etapes de
familiarització, aprenentatge i perfeccionament tingui un bon
domini i sigui autònom a l’aigua. Es tracta que el nen/a
aprengui a nedar jugant, ja que és la millor manera que perdi
la por i agafi confiança a aquest medi.
Monitores de l’AMPA d’acompanyament que s’encarreguen
de portar als nens i nenes a la piscina.
Mínim 15 nens/es per obrir el grup.
Preu: 50 € Mensuals
Dia: Dimecres de 16.45 a 18.45 h.

Aula d’estudi
1r a 6è

L’aula d’estudi consisteix en dotar un espai per a l’estudi e n
que l’alumne pugui fer deures i/o estudiar.
Es tracta d’una activitat on els nens i nenes inscrits, tindran
el recolzament i ajuda de la monitora, per a poder:
 Fer els deures
 Preparar exàmens
 Fer treballs o qualsevol activitat de l’escola que
necessitin suport
Activitat dirigida per monitor/a de l'AMPA
Mínim 5 nens/es per obrir el grup.
Preu:1 dia 17€ 2 dies 25€ 3 dies 31€ 4 dies 35€ 5 dies 38 €
Mensuals
Dies: de dilluns a divendres

Informació i Normes
generals
Inscripcions: Es podran realitzar a partir del dia 20 de juliol al 25 d’agost i al setembre de l’1 al 14 de
setembre per via telemàtica a ampa

ampapurisalas.cat

La matrícula serà de 10 € si la inscripció la féu abans del mes de setembre i de 15 € al setembre el
pagament de la matrícula el podeu fer al compte d’extraescolars ES09 2100 6067 2602 0000 1082
Quan realitzeu la inscripció, heu d’adjuntar el full d’inscripció i el justificant de pagament. El full d’inscripció
podeu descarregar a l'apartat de les extraescolars.
Calendari: Les extraescolars començaran el dia 1 d'octubre i finalitzaran a final de maig, per al mes de juny,
l'AMPA organitzarà activitats complementàries.
Baixes de l'activitat: Les baixes s'hauran de tramitar abans que finalitzi el trimestre al despatx de l'AMPA o
per correu.
Mínim de places: Totes les activitats tenen un mínim de places. En el cas que no al mínim l’activitat no es
podrà portar a terme.
Sessions de prova: en el cas que vulgueu que el vostre fill/a provi l'activitat quan ja estigui en marxa, la
podeu sol·licitar a extraescolars@ampapurisalas.cat
Sortida de les extraescolars:




La sortida de les activitats es farà per la porta de Sant Quirze Jardí, si hi ha algun canvi, us
informarem abans que comenci l’activitat.
Si hi hagués algun canvi del lloc de la sortida per pluja, us avisaríem per al grup de Whatsapp.
Els infants que faran natació, els haureu de recollir a la piscina.

Es prega puntualitat en la recollida dels nens i nenes un cop acabada l’activitat extraescolar
En el cas que els infants no siguin de l’escola, hauran d’entrar per la Ronda Arraona i dirigir-se a la conserge.
Si heu de venir a recollir als vostres fills, abans de finalitzar l’activitat, haureu d’entrar per la Ronda Arraona.
A continuació detallem que han de portar a les activitats:
A totes les activitats de la tarda, els infants han de portar un petit berenar o un suc.
Judo: Judogui jaqueta, calçons i cinturó. La monitora de judo us informaran el primer dia de l’activitat.
Natació: Un petit berenar o un suc, banyador d’una peça, tovallola o barnús, xancletes, casquet de bany,
motxilla per penjar a l’esquena no rodetes. Els nens/es han de portar xandall i tot marcat amb el nom i
cognoms.
Activitats esportives: Xandall i sabatilles esportives.
Futbol: Si els equips de futbol de l’any passat continuen aquest any, la roba esportiva pels partits serà la
mateixa i per als equips nous, s’hauran de comprar la roba esportiva de l’escola al despatx de l’AMPA.
Les activitats d’Anglès, Instrument i Creativitat en el cas que es tinguessin de suspendre les classes s’haurà
de fer el trimestre sencer i passarien a fer les classes en línia, horari a concretar amb els professors.

