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Informació general

Un espai per a que els nens/es puguin despertar l'expressió́ lliure i conscient,
posar condicions per a poder aprendre a acceptar, comprendre i estimar la
pròpia realitat.

On desenvolupar la voluntat, la paciència i la concentració́, despertar l'alegria i
la creativitat, incorporant el pensament positiu i canalitzant 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.

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 informació́. 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'atenció́
personalitzada que cada un d'ells/es necessita.

• Les activitats comencen el dilluns 1 d'octubre de 2018 i finalitzen el divendres
31 de maig de 2019, excepte l'activitat de Teatre, que finalitza el dia de la
representació́ (16/06/19), i l'activitat de Tècniques d'estudi, que finalitza el
20/06/19.

• Noves inscripcions: caldrà̀ lliurar el full d'inscripció́ degudament omplert a
Recepció́ o al despatx d'AMPA Oberta abans del 22 de juny.

• Els alumnes que el curs 2017-18 ja estaven apuntats a l’activitat, només cal
que confirmin la continuïtat, abans del 9 de juny, per mail a:
inscripcionsextraescolars@ampasafahorta.org. Passada aquesta data, hauran
de fer una nova inscripció.

• Les inscripcions que es rebin fora d’aquests terminis, s’acceptaran en funció
de les places lliures.

• Les places són limitades i caldrà̀ un mínim d'inscrits per a la seva realització́.
S'adjudicaran segons ordre de lliurament de les inscripcions.

• Les activitats es realitzen un dia a la setmana, excepte l'activitat de Tècniques
d’Estudi, que són dos dies a la setmana.

• El cobrament de les activitats és per domiciliació́ bancària, trimestralment (a
partir del 20 de setembre, al gener i a l’abril). Les baixes s'hauran de
comunicar tot omplint el full de baixa d'activitats, mínim 10 dies abans
d’acabar el trimestre.

• La inscripció a qualsevol extraescolar cultural implica automàticament l’alta a
l’AMPA i al pagament de la quota de l’Associació, cas de no ser associat.

• Les famílies que realitzin més d'una activitat extraescolar, organitzada per la
Comissió́ d’Extraescolars i Tallers, tenen un 30% de descompte en la 2a. i
successives (sempre la de menor cost), exceptuant l’activitat de Cuina.

• Les famílies que tinguin quotes pendents, tant d’AMPA com d’activitats, no
podran inscriure's a cap extraescolar sense abonar-les prèviament.

• Totes les activitats estan subjectes a canvi d'horari i/o de dia, i poden ser
cancel·lades en funció́ de la quantitat de nens/es inscrits i/o de la
disponibilitat d'espais.

• Les activitats organitzades per l'AMPA, 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:
extraescolarsitallers@ampasafahorta.org

dilluns 13h a 14h EP 48€/trimestre

dimecres 14h a 15h EP/ESO 48€/trimestre

Tocar un instrument desenvolupa les capacitats d'expressió́, creativitat,
sensibilitat, memòria, comunicació́ i la intel·ligència. A més de
l'assimilació́ de les primeres nocions del llenguatge musical i l'adquisició́
d’una bona tècnica base.

divendres 13h a 14h 5è i 6è EP 48€/trimestre

divendres 14h a 15h ESO/BAT 48€/trimestre

dilluns i dimecres
17.15h a 18.15h 5è i 6è EP

99€/trimestre

dimarts i dijous 99€/trimestre

dilluns i dimecres
17.30h a 18.30h ESO

99€/trimestre

dimarts i dijous 99€/trimestre
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En aquesta activitat es viurà̀ el procés de creació́ d'un espectacle teatral,
la preparació́ actoral, amb jocs i improvisacions, la descoberta del text o
del projecte, la distribució́ dels personatges, el procés d'assaigs, les
tasques fora de l'escenari i finalment la representació́.

Durant tot aquest procés s'aniran desgranant els elements propis del
llenguatge teatral (tècnics, expressius o conceptuals) i despertant les
sensibilitats i les actituds necessàries per a fer veure i gaudir del teatre.

dimarts 14.00h a 15.00h 6è EP 48€/trimestre

dijous 14.00h a 15.00h 4t EP 48€/trimestre

divendres 14.00h a 15.00h 5è EP 48€/trimestre

mailto:inscripcionsextraescolars@ampasafahorta.org
mailto:extraescolars@ampasafahorta.org


La pràctica dels escacs potencia la memòria de l'alumne i la seva capacitat de
concentració́, enforteix el pensament lògic i racional i ajuda a tenir una millor
capacitat d'elecció́ 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 educació́ i
l'esportivitat (saber perdre i guanyar).

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'execució́, desenvoluparan habilitats de
destresa, velocitat i autonomia, obtindran el màxim rendiment al teclat i
assoliran els nivells d'eficiència i productivitat esperats.

Aprendre a identificar els estris, els ingredients, paraules clau... tot
divertint-se.

Receptes saludables, tan fredes com calentes, dolces o salades, entrants,
segons... A la cuina imaginació!

I alhora d’endreçar, també som els primers. Cada cosa al seu contenidor:
envasos, orgànic...

dimarts o 
dimecres o dijous

13h a 14h 1r i 2n EP
48€/trimestre

14h a 15h 3r EP en endavant

dilluns 13.45h a 14.45h 5è EP en endavant 48€/trimestre

divendres 13.45h a 14.45h 5è EP en endavant 48€/trimestre

dimarts* 17.15h a 18.15h 1r i 2n EP 117€/trimestre

dimecres* 17.15h a 18.15h 3r i 4t EP 117€/trimestre

dijous* 17.15h a 18.15h 5è i 6è EP 117€/trimestre

divendres* 15.30h a 16.30h ESO 117€/trimestre

*Els dies són orientatius, podeu indicar la preferència i en funció del
nombre d’alumnes es podrà obrir un altre grup.

En formalitzar la inscripció es cobraran 19€ en concepte de: matrícula +
accés al web d’Educachef + uniforme (davantal i barret)

El segon germà i successius, tindran un 10% de descompte a la quota
mensual.

Està inclòs tot el material necessari per a realitzar l’activitat: matèria
primera, estris...

Labors com cosir o teixir tenen un gran valor pedagògic des de l'educació
infantil: Reforcen el desenvolupament d'activitats com: la psicomotricitat
fina, la coordinació de moviments, l'orientació espacial i la lateralitat.

La naturalesa rítmica i repetitiva de cosir o teixir afavoreix l'atenció́
plena, amb els beneficis que això reporta, a més, cosir o teixir en grup
crea un vincle molt especial entre els companys.

divendres 13.00h a 14.00h 1r a 3r EP 48€/trimestre*

dilluns 14.00h a 15.00h 4t a 6è EP 48€/trimestre*

divendres 14.10h a 15.10h 1r a 3r ESO 48€/trimestre*

*Material inclòs


