DOSSIER ACTIVITATS CURS 2019/2020
Benvolgudes famílies,
En aquest document trobareu la informació sobre les activitats
extraescolars que organitza l’AFA per al proper curs 2019/2020,
adreçades a les famílies sòcies.
Totes les activitats que es fan a l’escola tenen el mateix horari, de 16h30
a 18 hores (excepte BON DIA, English 4lunch i Mètodo Wits), i totes
s’iniciaran el 1 d’octubre, excepte el Bon Dia que comença el primer dia
del curs.

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

1. Emplenar el full de soci/sòcia de l’Afa, en cas de no haver-lo emplenat
mai i enviar-lo a info@ampaserradelobac.org
El full el trobareu a la nostra web (www.ampaserradelobac.org)
Aquelles famílies que l’hagueu emplenat alguna vegada, no és necessari tornar-ho
a fer.
2. Realitzar el pagament de la quota de l’Afa:
Abonar la quota anual de l’Afa (35€ per família) al numero de compte ES88 0081
0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne i el curs que
realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres
de text)

3. Emplenar la fitxa d’inscripció de l’activitat, una per alumne.
A la web de l’Afa trobareu tots els fulls d’inscripcions
5. Enviar el justificant de pagament de l’Afa junt amb la fitxa
d’inscripció per mail a l’empresa organitzadora. El correu de cada
empresa el trobareu en la descripció de l’activitat.

No es reservarà cap plaça. Només s’acceptaran inscripcions que s’entreguin amb
tota la documentació sol·licitada. Els grups s’ompliran estrictament per ordre
d’inscripció.
TERMINI D’INSCRIPCIONS
JULIOL (de P3 a 6è)
 Del 05/07 al 19/07
SETEMBRE (només P3 i nous alumnes de l’Escola)
 Del 09/09 al 20/09
NORMATIVA

 Molt important cal informar de les baixes, amb 15 dies d’antelació a
les empreses organitzadores, sinó no es retornarà els diners pagats i
en l'activitat de PISCINA una vegada pagat el trimestre no es
retornaran els diners.
 Ens reservem el dret d’anul.ar aquells serveis i/o activitats amb un nombre
d’inscrits inferior al mínim aconsellable per el bon funcionament, de variar la
composició dels grups per necessitat d’organització, i de canviar el dia de la
realització d’alguna activitat depenen del nombre d’inscrits o de les
necessitats de les empreses que les gestionin.
 En cas d’impagament per part d'una família a alguna activitat, ens reservem
el dret a no deixar inscriure a cap més activitat extraescolar fins a que es
realitzi l’abonament de la deute.

LLISTES
Per tal de respectar la Nova Llei general de protecció de dades 2016/679 del
Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, no publicarem les llistes
d’inscrits. Les inscripcions seran confirmades a traves del mail personal. En cas de
no rebre cap notificació, poseu-vos en contacte directament amb la empresa
organitzadora.

ACTIVITATS
ACTIVITATS GESTIONADES PER ELIT SPORTS:
El preu de l’activitat es calcula segons el nombre de dies que facin activitats els
infants
Per exemple:
-

bàsquet: 2 dies + partit => 32 euros

-

Hàndbol: 2 dies + partit => 32 euros

-

iniciació patinatge + bàsquet: 3 dies + partit => 38 euros

Relació activitats gestionades per elit esports:
Juguem en anglès / iniciació patinatge / patinatge artístic / psicomotricitat /
multiesport / bàsquet / Hàndbol / Ludomúsica / gimnàstica rítmica / Futbol Sala
ELIT SPORTS:
1 DIA SETMANA: 16 EUROS (menys Ludomúsica)
2 DIES SETMANA. 28 EUROS
2 DIES SETMANA + PARTIT : 32 EUROS (bàsquet i hàndbol)
3 DIES SETMANA: 34 EUROS
3 DIES SETMANA+ PARTIT : 38 EUROS
4 DIES SETMANA: 38 EUROS
4 DIES SETMANA + PARTIT: 41 EUROS
5 DIES SETMANA : 41 EUROS
5 DIES SETMANA + PARTIR : 42 EUROS
Matrícula: 10€ - aquest import s’invertirà íntegrament en millores per les activitats
impartides per Elit (material, exhibicions, inscripcions al consell esportiu.....)
Mail: info@elitsports.com
El cobrament dels rebuts es farà per trimestres
JUGUEM EN ANGLÈS:
Adreçada a alumnes de P3 a 6è.
Ludoteca en anglès, berenar jugar i cantar en anglès, segur que aprenem molt!
Horari: De dilluns a divendres

INICIACIÓ AL PATINATGE:
Adreçada a alumnes de P5 i 1r
Aprendre a patinar jugant. Per atletes que no hagin fet mai Patinatge o que només
portin un any.
Horari: Dilluns
PATINATGE ARTÍSTIC
Adreçada a alumnes de 2n a 6è.
El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments
de dansa amb la sincronització del moviment dels peus.
Horari: Dimarts i/o Dijous
PSICOMOTRICITAT
Adreçada a alumnes de P3 i P4
Els nens i les nenes aprenen a través dels sentits a rebre, elaborar i interpretar la
informació que prové de l'entorn. Els nens i les nenes aprenen a través de
l'experiència que li ofereix la interacció del seu cos amb l'entorn.
Horari: Dimecres i/o Divendres
MULTISPORT
Adreçada a alumnes de P5 a 2on
Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet,
handbol, vòlei, futbol sala i hoquei.
Horari: Dilluns i/o Dimecres

BÀSQUET
Adreçada a alumnes de 2n a 6è
Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet.
Horari: Dimarts i Dijous + PARTIT

FUTBOL SALA
Adreçada a alumnes de 1r a 6è
Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del futbol sala
Horari: Divendres

HÀNDBOL
Adreçada a alumnes de 3r a 6è
Gestionada per Elitsport i amb els monitors/es i suport organitzatiu del Club
Handbol Terrassa.
Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del hàndbol.
Horari: Dimecres i divendres
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Adreçada a alumnes de 1r a 6è
La gimnàstica rítmica és un esport que consisteix a seguir una melodia amb
aparells gimnàstics. Es treballaran les cinc modalitats de gimnàstica rítmica: la
corda, el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta
Horari: Dimecres

LUDOMÚSICA
Activitat realitzada i gestionada per Elitsports
Adreçada a alumnes de P-3 a P-5
Farem jocs, danses i cantarem cançons de tots els estils per a divertir-nos. Farem
instruments de percussió amb material reciclat i tocarem ritmes de diverses parts
del món. Ens gravarem i cantarem sobre bases electròniques.... Tot un conjunt
d’activitats lúdiques i musicals per a fomentar la curiositat vers la música, amb
l'objectiu d'estimular, des de la pràctica artística, el creixement personal dels
infants.
Horari: Dimarts
Preu: 60€/trimestre
Matrícula: 10€
Grups: mínim 12 nens/es i màxim de 14 nens/es (a partir de 14 alumnes es posaran en llista
d’espera fins aconseguir un altre grup de 12)
A final de cada trimestre es lliurarà un informe de valoració de l’alumne..
A final de curs es farà una mostra pels pares

Mail: info@elitsports.com
El cobrament dels rebuts es farà per trimestres

*ACOLLIDA MATINAL: BON DIA
Inici activitat primer dia escolar (excepte P3)
Adreçada a alumnes de P3 a 6è
Esmorzar, jugar, fer tallers...però sobretot divertir-se entre amics i amigues a la
espera de l’entrada a l’escola.
Horari de 8h a 9h

Horari de 8h30 a 9h

Preu

Preu

1 dia/setmana

16 €

1 dia/setmana

11 €

2 dia/setmana

22 €

2 dia/setmana

15 €

3 dia/setmana

27 €

3 dia/setmana

17 €

4 dia/setmana

30 €

4 dia/setmana

19 €

5 dia/setmana

32 €

5 dia/setmana

21 €

Esporàdics

5€

Esporàdics

3€

* Els mesos de Setembre i Juny es cobrarà la part proporcional dels dies lectius

