AMPA
SAFA-HORTA

Des de la Comissió d'Assistència de l'AMPA, us oferim l'activitat
extraescolar d'ESCACS que hem preparat per als/les alumnes
d'Educació infantil (P4 i P5), que pertanyen a la nostra Associació.
*L'activitat començarà el dimarts 3 d'octubre de 2017 i finalitzarà el dimecres 30 de
maig de 2018, es realitza un dia a la setmana.
*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 realització.
S'adjudicaran segons ordre de lliurament de les inscripcions, amb preferència els
alumnes inscrits durant el curs anterior.
*El cobrament de l'activitat 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, omplint
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.
*L'activitat està subjecte a canvi d'horari i/o de dia, i pot ser cancel·lada en funció de
la quantitat de nens/es inscrits i/o de la disponibilitat d'espais.
*És una activitat d'AMPA, i està regulada 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 - ACTIVITAT
EXTRAESCOLAR P4 i P5
CURS 2017-2018
Les classes d’ESCACS amb nens i nenes d’educació infantil afavoriran
l’obtenció dels objectius d’aquesta etapa i l’adquisició de les competències
motrius, afectives, socials i cognitives.
DIMARTS o DIMECRES

13.30h a 14.30h

P4 I P5

45€/trimestre

Tipus d’activitats que es realitzaran en el taller d’ESCACS:
1. Activitats que contribueixin al desenvolupament òculo manual, motricitat fina i
coordinació viso manual: picat, esquinçat, arrugat de paper, modelat, resseguit de
traços, acolorits.
2. Activitats plàstiques: dibuixos lliures i/o dirigits, acolorits amb diferents materials,
estampacions, plastilina, etc.
3. Activitats lúdiques, tan lliures com dirigides, que els nens i nenes realitzen a diari
a l’aula.
4. Activitats de psicomotricitat.
5. Activitats de llenguatge: contes, bits d’intel·ligència.
Algunes propostes pràctiques:
* Realitzar circuits seguint els camins dels ESCACS: les files, columnes i diagonals.
* Amb les Torres del joc, posar-ne una sobre l’altra formant una torre més gran.
* Jugar a imitar els moviments de les peces més fàcils de moure: Alfil, Torre i Peó,
pels seus camins corresponents.
* Jugar lliurement amb les peces d’escacs, classificació de les peces en el que
Piaget va denominar “col·leccions figurals”.
* Manipulació dels jocs d’ESCACS.
I moltes més…
"En els escacs, com en la vida, la millor jugada és sempre la que es realitza"

