OFERTA EXTRAESCOLARS CURS 2019/20
Les activitats extraescolars tenen una funció educativa important per a l’alumnat perquè complementen àmbits de la seva formació integral.
A la vegada, cobreixen una necessitat social important ja que permeten compaginar els horaris de les famílies amb les hores que l’alumnat és
a l’escola. La nostra oferta educativa d’activitats extraescolars va adreçada a tot l’alumnat de l’escola i és la que us comuniquem a
continuació.
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Anglès- Activitat organitzada per Helen Doron English School Casal
Activitat d’anglès utilitzant el Mètode Hellen Doron que es caracteritza per una metodologia on l’aprenentatge és
divertit, musical i visual, amb activitats orientades al benestar emocional i al desenvolupament cognitiu. Al llarg de
l’any, els alumnes de l’extraescolar tindran la possibilitat d’anar al cinema Casal a veure la pel·lícula en versió original
que organitzen des del centre Hellen Doron English de manera mensual. A l’etapa de secundària es durà a terme la
preparació per a la superació dels exàmens oficials de Cambrige (KET, PET i FCE).
P3-P5 (45min)
Cursos d’iniciació a l’anglès en els quals, a través de converses a classe, divertides activitats
d’aprenentatge i jocs, els infants aprenen anglès de manera fàcil i natural
1r-2n Pri (1h)
Cursos avantguardistes en els quals, mitjançant eines tecnològiques, els nens aprenen a
parlar, llegir i escriure en anglès amb confiança i es preparen per al primer nivell del paquet
YLE de Cambridge (Starter)
3r-6è Pri (1h)
Cursos divertits però més estructurats que cobreixen, a més de la lectura i l’escriptura, la
gramàtica, sense perdre el caràcter lúdic, i que preparen els alumnes per als últims dos
nivells del paquet YLE de Cambridge.
ESO (2h)
Cursos que combinen suspens, humor i música al voltant de temes que interessen als
adolescents, i els inciten a obrir la ment i pensar en anglès; a més, estan dissenyats en quatre
nivells que permeten cobrir cadascun dels exàmens de Cambridge (des de KET fins a FCE)

33€/mes
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63€/mes

Robòtica_ Activitat organitzada pel Robòtix Penedès. De P4 a 4t ESO
Activitat destinada a transmetre a nens i nenes la passió per la ciència, la tecnologia, la enginyeria, les matemàtiques
i moltes altres matèries relacionades de forma transversal. Impartida per professionals certificats per Lego
Education, els alumnes exploren habilitats i competències claus en el desenvolupament humà i professional, segons
indica l’informe Delors a l’UNESCO, tot ell en un entorn altament motivador i divertit utilitzant la robòtica com a
plataforma de coneixement.
P4,P5 Dijous
Creative builder/Large Farm
Tech machines
Tubes esperiments
34 €/mes

1r-4t Pri Dijous
WeDo
Màquines simples

De 5è Pri a 4t d’ESO Dilluns
LEGO Minstorm EV3

40 €/mes

40 €/mes

Tarda imaginària_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès._ P3,P4,P5
Treballem l’evolució motriu i global a través de jocs, històries i contes. Els nens i nenes es divertiran tot endinsant-se
en el món de la fantasia i la imaginació.
54€/trimestre

Multiesports_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès._ P4,P5, 1r i 2n Pri
Pràctica esportiva de diversos esports per tal d’adquirir una gran riquesa de domini dels patrons motors que els serà
d’ajuda per quan triïn l’esport definitiu.
54€/trimestre

Arts plàstiques_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès._ de 1r a 6è Pri.
Es potencia la creativitat i la imaginació a través de la manipulació de diferents objectes i treball amb diversos
materials.
69€/trimestre

Bàsquet_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. De P5 a 2n Pri i de 3r Pri a 4t Pri
Activitat d’iniciació al bàsquet.
63 €/trimestre

Teatre_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. De 5è Pri. a 4t d’ESO
En aquesta activitat es treballen petites intervencions teatrals, descobrint com imitar personatges totalment
diferents a nosaltres treballant el nostra cos i la nostra veu. Presentació a la Mostra de teatre infantil i juvenil.
A determinar €/trimestre

Futbol sala_ Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. De 1r a 4t Pri (dill) i de 5è a 4t d’ESO (div).
Activitat esportiva entorn el futbol.
54 €/trimestre

Iniciació a la dansa_Activitat organitzada per l’escola. De P4 a 6èPri.
Espai d’expressió corporal mitjançat la dansa
52 €/trimestre

Zumba_Activitat organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. Pares i mares
Espai de trobada i preparació física per a pares i mares a partir del ball.
84€/trimestre. (+10€ inicial per a la contractació de l’assegurança)
Organització, QUOTES i cobraments:
Les activitats extraescolars s’iniciaran el dimarts 1 d’octubre de 2019 i finalitzaran el divendres 29 de maig de
2020. L’activitat d’anglès s’iniciarà dilluns 16 de setembre de 2019 i finalitzarà el mateix dia que l’escola.
El nombre de participants a cada activitat ha de ser de 12 alumnes com a mínim, en cas contrari no es podrà dur a
terme l’activitat, tenint en compte aspectes econòmics i de dinàmica organitzativa.
Les quotes seran trimestrals tret de les activitats que tenen quota mensual i es cobraran, dins del rebut escolar
ordinari, per domiciliació bancària, en els següents mesos:
1r. trimestre: octubre // 2n. trimestre: gener // 3r. trimestre: abril
LA DATA MÀXIMA PER RETORNAR LES BUTLLESTES, DIVENDRES 31 DE MAIG

Nom i cognoms de l’alumne/a ............................................................................ Curs per l’any 19/20...................
Activitats a les qual s’inscriu : ___________________ , ___________________ , ___________________
Dono conformitat perquè el meu fill/a dugui a terme l’activitat extraescolar esmentada i es realitzin els cobraments
establerts per a tal efecte.
Recordem que els alumnes que s'inscriguin a alguna activitat extraescolar han d'assistir-hi amb regularitat i que
no es podrà cursar baixa al llarg del curs ja que la contractació dels professionals per a cada activitat està
condicionada al número d’alumnes que hi participen. Les activitats extraescolars es regeixen per les mateixes
normes del Pla de Convivència del Centre, de les quals tot l’alumnat és coneixedor.
Signatura pare/mare/ tutor legal

