Un any més, des de la Comissió d'Assistència de l'AMPA, us
oferim les activitats extraescolars que hem preparat per
als/les alumnes que pertanyen a la nostra Associació.
*Les activitats començaran el dilluns 2 d'octubre de 2017 i finalitzaran el dijous 31 de maig de
2018, excepte l'activitat de Teatre, que finalitzarà el dia de la representació (17/06/18), i l'activitat
de Tècniques d'estudi, que finalitzarà el 21 de juny de 2018.
*Per a formalitzar les inscripcions caldrà lliurar el full d'inscripció degudament omplert a Recepció
o al despatx d'AMPA oberta abans del 24 de setembre.
*Les places són limitades i caldrà un mínim d'inscrits per a la seva ralització. S'adjudicaran
segons ordre de lliurament de les inscripcions, amb preferència els alumnes inscrits durant el
curs anterior.
*Les activitats es realitzen un dia a la setmana, excepte l'activitat de HipHop i l'activitat de
Tècniques d'estudi, que són dos dies a la setmana.
*El cobrament de les activitats es realitzarà per domiciliació bancària, trimestralment (primera
setmana de novembre, de febrer i de maig).
*Les baixes s'hauran de comunicar 10 dies abans de finalitzar el trimestre, ompint el full de
baixa d'activitats.
*Les famílies que realitzin més d'una activitat extraescolar, organitzada per la Comissió
d'Assistència, tindran un 30% de descompte en les activitats de menor cost.
*Les famílies que tinguin quotes pendents del curs anterior no podran inscriure's a cap activitat
sense abonar-les prèviament.
*Totes les activitats estan subjectes a canvi d'horari i/o de dia, i poden ser cancel·lades en funció
de la quantitat de nens/es inscrits i/o de la disponibilitat d'espais.
*Totes són activitats d'AMPA, i estan regulades pel Reglament de Comportament que regeix a
l'escola, reservant-nos el dret a excloure a aquell/a alumne que no s'ajusti a la normativa.

Per a qualsevol consulta podeu enviar-nos un correu a assistencia@ampasafahorta.org
AMPA SAFA -HORTA, Peris Mencheta, 26-46 08032 Barcelona. www.ampasafahorta.org

AMPA - ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2017-2018

Escacs: La pràctica dels escacs potencia la memòria de l'alumne i la seva capacitat de concentració,
enforteix el pensament lògic i racional i ajuda a tenir una millor capacitat d'elecció entre diferents possibilitats
en un moment determinat ("pla de joc"). Com en d'altres esports i jocs, permet entendre i posar a la pràctica
valors com l'amistat i el respecte a l'adversari, a través de la bona educació i l'esportivitat (saber perdre i
guanyar).
DIMARTS, DIMECRES
o DIJOUS

13h a 14h
14h a 15h

1r i 2n d'EP
a partir de 3r d'EP

45€/trimestre
45€/trimestre

Mecanografia: És important que els nens aprenguin a desenvolupar habilitats mecanogràfiques per tal que
en un futur proper gestionin millor la seva disponibilitat de temps, siguin més eficients i per tant més
productius en l’àmbit personal, educatiu i professional. Us oferim aquesta activitat on els alumnes coneixeran
el teclat, adoptaran una postura correcta per a l’execució, desenvoluparan habilitats de destresa, velocitat i
autonomia, obtindran el màxim rendiment al teclat i assoliran els nivells d’eficiència i productivitat esperats.
DILLUNS

13.45h a 14.45h

a partir de 5è d'EP

45€/trimestre

DIVENDRES

13.45h a 14.45h

a partir de 5è d'EP

45€/trimestre

Guitarra: Tocar un instrument desenvolupa les capacitats d'expressió, creativitat, sensibilitat, memòria,
comunicació i la intel·ligència. A més de l’assimilació de les primeres nocions del llenguatge musical i
l’adquisició d’una bona tècnica base.
DIVENDRES

13.15h a 14.15h
13.45h a 14.45h

5è i 6è d'EP
ESO i Batxillerat

45€/trimestre
45€/trimestre

Teatre: En aquesta activitat es viurà el procés de creació d'un espectacle teatral, la preparació actoral, amb
jocs i improvisacions, la descoberta del text o del projecte, la distribució dels personatges, el procés d'assaigs,
les tasques fora de l'escenari i finalment la representació. Durant tot aquest procés s'aniran desgranant els
elements propis del llenguatge teatral (tècnics, expressius o conceptuals) i s'aniran despertant les sensibilitats
i les actituds necessàries per a fer veure i gaudir del teatre.
DIMARTS
DIVENDRES

13.50h a 14.50h
13.50h a 14.50h

5è d'EP
4t d'EP

45€/trimestre
45€/trimestre

Teatre en anglès: Qualsevol idioma s'acaba aprenent amb la pràctica, amb l'experiència personal. El teatre
és pràctica i experiència personal. Una classe de teatre en anglès és un bon context per fixar expressions
d'un altre idioma i també per perdre la por a llançar-se a parlar-lo.
13.50h a 14.50h

3r, 4t, 5è i 6è d'EP

Ioga: Les classes de Ioga són un espai per a que els nens/es puguin despertar l'expressió lliure i conscient,
posar condicions per a poder aprendre a acceptar, comprendre i estimar la pròpia realitat. Un espai on
desenvolupar la voluntat, la paciència i la concentració, despertar l'alegria i la creativitat. Són un moment
agradable i divertit on incorporar el pensament positiu, canalitzar les emocions. Un espai per a un mateix,
sense perjudicis i sense presses, on els nens/es connectin amb ells mateixos i deixar que siguin el que son:
nens i nenes.
DILLUNS
DIMECRES

13.50h a 14.50h
13.50h a 14.50h

EP, ESO i Batxillerat

45€/trimestre
45€/trimestre

Hip Hop: El Hip-Hop forma part de la cultura urbana iniciada Estats Units als anys 70. Al llarg del temps ha
esdevingut un estil de ball que té un gran arrelament social, especialment entre els joves, que han
transformat les seves arrels i l’han convertit en una manifestació esportiva sense fronteres.
Aquest ball, es caracteritza per ser molt rítmic i on conflueixen les habilitats musicals i les habilitats físiques.
També es treballen diversos valors com l’acceptació d’un mateix i del grup, el companyerisme i la
perseverança.
DIMARTS i DIJOUS

17.15h a 18.15h
18.30h a 19.30h

a partir de 3r d'EP

45€/trimestre
45€/trimestre

Tècniques d'estudi: Aquest és un espai per fer les activitats on tenen més dificultats els nens/es, i on
poden repassar per als exàmens, utilitzant tècniques d'estudi per organitzar millor la informació. Les
sessions no estan programades ja que es realitzen setmanalment segons les prioritats que tenen a classe.
Hi ha un nombre reduït d'alumnes en cada grup per a poder donar l'atenció personalitzada que cada un
d'ells/es necessita.
DILLUNS i DIMECRES

17.15h a 18.15h

5è i 6è d'EP

90€/trimestre

DIMARTS i DIJOUS
DIMARTS i DIJOUS

17.15h a 18.15h
17.30h a 18.30h

5è i 6è d'EP
ESO i Batxillerat

90€/trimestre
90€/trimestre

Games Workshop: Aquesta activitat és una eina fantàstica d'aprenentatge inclusiu. Un joc apassionant
amb miniatures col·leccionables que han de ser muntades i pintades. Una gran oportunitat per a
desenvolupar el pensament estratègic i habilitats socials i de lideratge, estimula la creativitat mitjançant la
pintura i desenvolupa habilitats motrius, millora el càlcul i les matemàtiques a través de l'aritmètica mental,
resolució de problemes i aplicació d'anàlisi estadístic i de probabilitat., fomenta la lectura i amplia el
vocabulari mitjançant la narració descriptiva i el desenvolupament de personatges.
DIVENDRES

15.30h a 17h

ESO i Batxillerat

45€/trimestre

45€/trimestre

El dia de l'activitat no està concretat encara, en la inscripció poseu el dia o dies que us vagin bé, ordenats segons prioritat

"El qui aprèn i aprèn i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.”

