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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-19
ampagarigotextraescolars@gmail.com

Informació extraescolars

Us informem de les activitats proposades i de l’enllaç per fer la inscripció. El període de
inscripcions és del 12 al 19 de setembre, aleshores aquest enllaç quedarà tancat.
Enllaç: fes clic aquí
Les activitats extraescolars hauran de tenir un mínim de 12 inscrits (per menys caldrà
veure si es possible crear-la), comencen el 1 d’octubre i l’horari és de 16:30 a 17:45.

ACTIVITATS PROPOSADES PER INFANTIL
P3 - Speaking in english!!, dll: 25€
P3/P4/P5 – Iniciació al ball, dv: 9€
P3/P4/P5 - Iniciació al ball, dm: 9€
P3/P4/P5 - Multiesports, dll i dc: 25€
P4/P5 - Petit chef, dc: 15€
P3/P4/P5 - Petits artistes, dm : 9€
P3/P4/P5 – Psico-dance, dj: 9€
P3/P4/P5- Iniciació a la Música, dv: 9€
P4/P5 - Speaking in english!!, dll: 25€
P4/P5 - Dibuix, dj: 15€
P4/P5 - Futbol Sala, dm i dj: 25€
P4/P5 – Iniciació al Patinatge, dv: 15€
P4/P5 - Judo, dm: 15€

ACTIVITATS PROPOSADES PER PRIMARIA
1r i 2n - Dibuix manga, dc: 9€
1r i 2n - Speaking in english!!, dm: 25€
1r i 2n - Dansa Moderna ,dll: 9€

1r i 2n - Dibuix, dll: 15€
1r i 2n - Masterchef, dm: 20€
1r a 3r - let’s make(robòtica), dc: 9€
1r a 4t - Multiesports, dll i dc: 25€
1r a 6è - Basquet , dll i dc: 25€
1r a 6è - Futbol Sala, dm i dj: 25€
1r a 6è - Judo, dc: 15€
1r a 6è - Patinatge en línia, dv: 15€
3r i 4t - Dansa Moderna, dc: 9€
3r i 4t - Dibuix manga, dll: 9€
3r i 4t - Dibuix, dm: 15€
3r i 4t - Masterchef, dll: 20€
3r i 4t - Speaking in english!!, dc: 25€
3r a 6è - Study dll: 15€
3r a 6è - Study, dc : 15€
3r a 6è - Study, dj: 15€
4t a 6è - let’s make(robòtica), dj: 9€
5è i 6è - Vólei femení , dll i dj: 20€
5è i 6è - Dibuix manga, dm: 9€
5è i 6è - Dibuix, dc: 15€
5è i 6è - Masterchef, dv: 20€
5è i 6è - Speaking in english!!, dv: 25€

Anglès Kids&Us , gestionat per la mateixa acadèmia.
NOTA.- Disposeu de més explicacions de les activitats a la web de l’AMPA
Es molt important que a l’hora de fer la inscripció ho feu al cursos que s’indiquen, per
un millor funcionament de les extraescolars, recordeu que qualsevol dubte podeu
passar per el despatx de l’Ampa o por mail i consultar ho a l’Ani

TENIU EN COMPTE
Us volem recordar que pels nens que fan extraescolars
-

Notifiqueu als tutors quines activitats faran els vostres fills
No els heu de venir a buscar a l’escola, els monitors els recullen de les aules.
S’ha d’avisar si algun dia no assistirà a extraescolars, per tel o per mail.
Han de portar un petit berenar (sucs, fruita, galetes, petit entrepà...), només
disposen de 15 min..

-

Us demanen a les famílies teniu molt en compte les autoritzacions, de les persones
que vinguin a buscar als vostres fills i filles, a la nostra pagina web trobareu els
documents, evitarem problemes, es molt important per la seguretat dels vostres
fills, tenim una especifica per extraescolars no valem, les de menjador ni l’escola,
molt important!.

-

Han de tenir una assegurança obligatòria per tots els participants en les
extraescolars de 4€ (no inclosa en els preus de les activitats).

-

És imprescindible la presentació d’una còpia de la targeta CatSalut per poder
realitzar la inscripció a qualsevol activitat.

-

La baixa de l’activitat s’ha de comunicar a la coordinadora de les activitats
extraescolar la primera quinzena del mes mitjançant el formulari específic (que es
pot trobar ala web i a l’oficina de l’AMPA) per tal que no se li cobri l’import del
trimestre següent. En cap cas la comunicació de baixa al monitor substituirà el
comunicat per escrit a l’AMPA.

-

Qualsevol sol·licitud de canvi de grup o activitat s’ha de fer per escrit a través de la
bústia de l’AMPA, per correu electrònic o a la coordinadora de les activitats
extraescolars.

Activitats esportives: Els nens i nenes que facin activitats esportives hauran de venir
amb sabatilles d’esport i xandall (preferiblement el de l’escola, de venta al despatx de
l’Ampa).
Multiesport, bàsquet i futbol: Si esteu interessats en jugar partits els dissabtes, tant a
la lliga comarcal com als jocs escolars, comuniqueu-ho a l’Ani aquesta setmana en
realitzar la inscripció, ja que s’ha de pagar per els nens i nens de jocs comarcals una
fitxa esportiva de 15€ a part de la assegurança obligatòria per tots els participants en
les extraescolars de 4€.
Patinatge: Pels nens que facin patinatge serà obligatori l’ús de proteccions, els que no
les portin no farem l’activitat. En acabar l’activitat seran les famílies les responsables
de canviar els patins per les sabates de carrer, per tal d’aprofitar el temps al màxim.

Dibuix i petits artistes: Els nens i nenes hauran de dur una bata vella o camisa, que es
pugui embrutar i quedar a l’escola.
Ball: Els nens i nenes que fan activitats de ball, han de dur roba còmoda tipus malles i
mitjons.
Masterchef: Els nens i nens haurem de portar un davantal, barret de cuina, una taula
per tallar i un taper de una mida una miqueta gran, per emportar el que cuinem, que
es quedarà a l’escola, tot marcat amb el seu nom.

Moltes gràcies.
Extraescolars Ampa Garigot

