EXTRAESCOLARS 2016-2017
ESCOLA BAGES

NOVETAT!
Preinscripcions del
6 al 17 de juny!

GRAELLA PER CURSOS EXTRAESCOLARS 2016-2017
CURS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P-3

EXPRESSIÓ CORPORAL

MANUALITATS

BALL MODERN

CLIP-CLAP (ENGLISH)
INICIACIÓ MUSICAL

INICIACIÓ ESPORTIVA

P-4

EXPRESSIÓ CORPORAL

MANUALITATS

BALL MODERN
CUINETES I

CLIP-CLAP (ENGLISH)
INICIACIÓ MUSICAL

INICIACIÓ ESPORTIVA
PATINATGE

P-5

EXPRESSIÓ CORPORAL
FUNKY-FUSION DANCE I

MANUALITATS

CUINETES I
TEATRE

CLIP-CLAP (ENGLISH)
INICIACIÓ MUSICAL

INICIACIÓ ESPORTIVA
PATINATGE

1r

BÀSQUET
TALLER DE CIÈNCIA I
FUNKY-FUSION DANCE I

FUTBOL
ESCACS

BÀSQUET
CUINETES I
TEATRE

FUTBOL
CLIP-CLAP (ENGLISH)
IOGA I

BALLET
PATINATGE
VIU LA MÚSICA (ESCLAT)

2n

BÀSQUET
TALLER DE CIÈNCIA I

FUTBOL
FUNKY-FUSION DANCE II
ESCACS

BÀSQUET
CUINETES I
TEATRE

FUTBOL
CLIP-CLAP (ENGLISH)
IOGA I

BALLET
PATINATGE
VIU LA MÚSICA (ESCLAT)

3r

BÀSQUET
TALLER DE CIÈNCIA II

FUTBOL
FUNKY-FUSION DANCE II
ESCACS

BÀSQUET
LEGOROBOT
TEATRE

FUTBOL
INCREDIBLE ENGLISH
IOGA I

BALLET
PATINATGE
CUINETES II

4t

BÀSQUET
TALLER DE CIÈNCIA II

FUTBOL

BÀSQUET
IOGA II
LEGOROBOT

FUTBOL
FUNKY III
INCREDIBLE ENGLISH

PATINATGE
CUINETES II
SCRATCH - Programació

5è

BÀSQUET

FUTBOL
TALLER DE CIÈNCIA III

BÀSQUET
IOGA II
LEGOROBOT

FUTBOL
FUNKY-FUSION DANCE III
INCREDIBLE ENGLISH

PATINATGE
CUINETES II
SCRATCH - Programació

BÀSQUET

FUTBOL
TALLER DE CIÈNCIA III

BÀSQUET
IOGA II
LEGOROBOT

FUTBOL
FUNKY-FUSION DANCE III
INCREDIBLE ENGLISH

PATINATGE
CUINETES II
SCRATCH - Programació

6è

Extraescolars 2016-2017
A continuació us presentem la proposta d’activitats extraescolars per al curs 2016-2017 a l’Escola
Bages. Les activitats internes es fan d’octubre a maig. Per a les que es fan fora de l’escola, el calendari
depèn de les entitats que les organitzen.

Ball modern
Versió del funky per a Cicle Infantil. Amb aquestes classes s’aprèn a coordinar moviments, es milloren
l’agilitat i l’equilibri i es guanya habilitat tant en oïda musical com en sentit del ritme, memòria i expressió corporal. Coreografies senzilles i divertides amb la música i els passos més actuals que tant agraden
als més petits.
Monitoratge: Sunamy Caraballo, professora de l’acadèmia Frak Manresa.
Nivells: P3 P4
Dia: dimecres de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

Ballet
Introducció al ballet clàssic, primers passos i tècniques bàsiques. Evolució cap a l’aprenentatge dels passos i moviments de la dansa clàssica per mitjà de coreografies actualitzades als nous temps del ballet. A
més a més, es treballen la concentració, la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i el ritme musical.
Cal portar roba còmoda i sabatilles de ballet.
Monitoratge: Sunamy Caraballo, professora
de l’acadèmia Frak Manresa.
Nivells: 1r 2n 3r
Dia: divendres de 16:30 a 18:00.
Preu: 170 €/curs.

Bàsquet
Aprenentatge de les normes bàsiques d’aquest esport.
Es treballa la tècnica individual (bot, passada i tir) i la
tàctica bàsica (defensa i atac). Es transmeten també
els valors de l’esportivitat, el treball en equip i la
solidaritat entre companys i amb els rivals.
L’escola Bages té una gran tradició en la pràctica del bàsquet.
Per a alumnes de 1r i 2n, aprenentatge de les tècniques
bàsiques i les normativa més senzilla. Participen en trobades
de bàsquet amb altres escoles (4 o 5 dissabtes durant el curs)
per disputar partits amistosos. A partir de 2n o 3r i fins a
6è entrenen tècniques més avançades i participen en la lliga
organitzada pel Consell Comarcal del Bages.

• El curs 2015/16 s’han format 2 equips, un de benjamí i un d’aleví, que han jugat la lliga organitzada
pel Consell Esportiu del Bages.
• L’equipació per jugar a bàsquet dels equips que participen a la lliga la cedeix l’AMPA a tots els jugadors, que l’han de retornar al final de la competició.
Monitoratge: entrenadors de bàsquet de FestActivitat.
Nivells: 1r 2n 3r 4t 5è 6è
Dia: dilluns i dimecres, o només dimecres, de 16:30 a 18:00.
Preu: 260 €/curs (dilluns i dimecres).
160 €/curs (només dimecres).
El preu inclou els partits en dissabte.

Clip-Clap English
CLIP-CLAP English és un mètode actiu, divertit, estimulant, flexible i efectiu dirigit a alumnes de 3 a 8
anys. Es basa en jocs, cançons i històries per tal de poder crear situacions reals, quotidianes i properes
als alumnes, tot exclusivament en anglès.
Monitoratge: professorat de l’acadèmia Friends Idiomes.
Nivells: P3 P4 P5 1r 2n
(es fan grups per edats).
Dia: dijous de 16:30 a 17:30.
Preu: 250 €/curs (material inclòs).

Cuinetes
Vols cuinar receptes sanes, nutritives i divertides?
L’objectiu és potenciar el coneixement dels aliments, preparar diversos plats i adquirir tècniques culinàries (sense foc). Es promou l’autonomia, la participació i la responsabilitat dels alumnes en la seva
pròpia alimentació. Les sessions, d’una hora i mitja, són de tipus pràctic combinades amb explicacions
sobre els aliments.
Monitoratge: experts en cuina i nutrició
del Centre Alternatura.
Nivells:
P4 P5 1r 2n (Cuinetes I).
3r 4t 5è 6è (Cuinetes II).
Dia:
Cuinetes I: dimecres de 16:30 a 18:00.
Cuinetes II: divendres de 16:30 a 18:00.
Preu: 220 €/curs (inclou material de cuina
i menjar) + 15 € llibre de receptes.

Escacs
Tens entre 6 i 12 anys? Vols aprendre a jugar a ESCACS?
Planificació, càlcul, tenacitat, anàlisi, atenció, concentració! Prendre decisions... Jugar pensant!
La pràctica d’aquest joc-ciència-esport mil·lenari fomenta tots aquests aspectes i molts més.
Monitoratge: monitors del Catalònia Escacs Club.
Nivells: 1r 2n 3r
Dia: dimarts de 16:30 a 17:30.
Preu: 170 €/curs.

Expressió corporal
Realització de diferents activitats de dansa, joc i manipulació dirigides al desenvolupament de la psicomotricitat de l’infant, l’esperit cooperatiu, la relació amb els altres, la confiança i la millora de l’autoestima. La idea és potenciar les capacitats expressives mitjançant activitats de creativitat, relació, joc,
interpretació.
Monitoratge: monitors de La Xarranca.
Nivells: P3 P4 P5
Dia: dilluns de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

Funky-Fusion Dance
Aprenentatge de tècniques i moviments de balls juvenils integrats dins de vistoses coreografies amb
música moderna i actual. Integra passos de zumba, funky, jazz fusion, hip-hop i altres balls de carrer.
Aquesta activitat de ball és una de les més sol·licitades any rere any!
Monitoratge: Sunamy Caraballo,
professora de l’acadèmia Frak Manresa.
Nivells:
P5 1r (Funky I).
2n 3r (Funky II).
4t 5è 6è (Funky III).
Funky I: dilluns de 16:30 a 17:30.
Funky II: dimarts de 16:30 a 17:30.
Funky III: dijous de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

Futbol
Aprenentatge de les normes bàsiques d’aquest esport. Treballen la tècnica individual (passades, xut i
dribbling) i la tàctica bàsica (defensa i atac). Es transmeten també els valors de l’esportivitat, el treball
en equip i la solidaritat entre companys i amb els rivals.
• El curs 2015/16 s’han consolidat els dos equips de futbol, un de pre-benjamí (1r i 2n) i un de benjamí
(3r i 4t). Tots dos equips han jugat la lliga organitzada pel Consell Esportiu en cada categoria.

Els pre-benjamins han guanyat la lliga! Esperem que el
proper curs es pugui organitzar un equip aleví.
• L’equipació per jugar a futbol en els equips que
participen a la lliga la cedeix l’AMPA a tots els jugadors,
que l’han de retornar al final de la competició.
Monitoratge: entrenadors de futbol de FestActivitat.
Nivells: 1r 2n 3r 4t 5è 6è
Dia: dimarts i dijous, o només dimarts,
de 16:30 a 18:00.
Preu: 275 €/curs (dimarts i dijous).
175 €/curs (només dimarts).
El preu inclou els partits en dissabte.

Incredible English
“Walk into an Incredible English classroom and there is a buzz… children acting out a story, using a
Venn diagram or finishing a craft project confidently in English.”
Ho has entès? Si no, vine a aprendre anglès a través de jocs, manualitats, teatre i històries. Un mètode
dissenyat per Oxford University Press amb eines noves i actualitzades per despertar l’interès dels joves
per aquest idioma tan necessari en el present i el futur. Les classes són exclusivament en anglès.
Monitoratge: professorat de l’acadèmia Friends Idiomes.
Nivells: 3r 4t 5è 6è
Dia: dijous de 16:30 a 17:30.
Preu: 230 €/curs (material inclòs).

Iniciació esportiva
Es treballaran les qualitats físiques bàsiques a través de circuits i estacions. Aprenentatge bàsic dels
principals esports (futbol, bàsquet, hoquei, raquetes, voleibol...) i transmissió dels valors que l’esport
ha de transmetre (treball en equip, respecte als companys i als rivals, esforç, etc.)
Monitoratge: monitors de FestActivitat.
Nivells: P3 P4 P5
Dia: divendres de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

Iniciació a la música (Esclat)
La música és el vehicle d’expressió natural dels infants i els ajudarem a trobar i treballar diferents
maneres d’expressar-se a través de la veu, la percussió o el moviment corporal. Crearem un vincle
emocional positiu amb la música per estimular la imaginació i la creativitat. Tot això amb un treball
col•lectiu en què l’alumne se sentirà protagonista com a peça fonamental d’un conjunt.
Monitoratge: professorat de música d’Esclat Escola de Música.
Nivells: P3 P4 P5
Dia: dijous de 16:30 a 17:30.
Preu: 170 €/curs.

Ioga

Patinatge

Molts estudis avalen el treball de la respiració, la relaxació i la meditació per millorar l’adaptació i el
benestar dels alumnes. El ioga millora el nivell de consciència i coneixement d’un mateix, potencia la
connexió cos-ment i ofereix eines que ajuden a gestionar la ment i les emocions, la qual cosa facilita el
camí per la vida. Es treballarà el benestar físic, mental i emocional.

Els més petits s’inicien en l’equilibri i el domini del propi cos sobre patins. Per als ja iniciats s’introduiran moviments i figures més complicades i s’aniran perfeccionant els coneixements adquirits. Es treballen diferents coreografies en grup al llarg del curs. Circuits i introducció a l’hoquei sobre patins.
• És aconsellable que portin patins de 4 rodes (si no en tenen, se’ls en deixarà segons disponibilitat).

Monitoratge: professorat d’Aura Ioga.
Nivells:
1r 2n 3r (Ioga I)
4t 5è 6è (Ioga II).
Dia:
Ioga I: dijous de 16:30 a 17:30.
Ioga II: dimecres de 16:30 a 17:30.
Preu: 180 €/curs.

Monitoratge: monitors del Club Patí Manresa.
Nivells: P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
Dia: divendres de 16:30 a 18:00.
Preu: 140 €/curs.

SCRATCH – programació
Lego Robot
Lego Mindstorms és un joc de robòtica que incorpora
elements bàsics de les teories robòtiques, com la unió de
peces i la programació d’accions, de forma interactiva. Les
primeres sessions van dirigides a ensenyar els conceptes
bàsics de la programació dels robots, com utilitzar els motors i els sensors correctament, i com realitzar el muntatge
de l’estructura dels robots.
Un cop apresos els conceptes bàsics i amb el suport dels
professors, els alumnes treballaran en grups per desenvolupar projectes, consistents en uns reptes que els robots
hauran de superar.
3r 4t professorat
5è 6è
Monitoratge:
de l’acadèmia Explora.
Nivells:
Dia: dimecres de 16:30 a 17:30.
Preu: 170 €/curs.

Manualitats
Introducció a l’expressió artística i plàstica experimentant amb els colors, amb les textures, amb diferents tècniques i manipulant diferents tipus de materials. L’objectiu és iniciar el desenvolupament del
llenguatge visual i plàstic i potenciar l’expressivitat i la creativitat dels més petits de l’escola.
Monitoratge: monitors de La Xarranca.
Nivells: .P3 P4 P5
Dia: dimarts de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

El lema d’Scratch és “Imagina, programa i comparteix”.
Amb aquest programa es poden crear històries interactives, animacions, música, dibuixos i fins i tot
jocs! Les primeres sessions aniran destinades a que els alumnes es vagin familiaritzant amb el programa i a poc a poc s’introduiran activitats més complexes. Els objectius: incentivar la imaginació i l’actitud
creativa dels alumnes, el treball en equip i col·laboratiu per tal d’assolir un objectiu comú.
Monitoratge: professorat de l’acadèmia Explora.
Nivells: 4t 5è 6è
Dia: divendres de 16:30 a 17:30.
Preu: 170 €/curs.

Tallers de ciència
L’objectiu d’aquests tallers és que els alumnes descobreixin d’una manera pràctica i apassionant el
perquè dels enigmes que amaga el nostre planeta i dels fenòmens que experimenten en el seu dia a dia
encara que no se n’adonin.
Són tallers absolutament pràctics, en què cada alumne fa els experiments, amb l’explicació i la guia del
professor. Alguns exemples d’experiments són: el minisubmarí pescador, la cambra fosca, fem hologrames o el periscopi.
Monitoratge: professorat de l’acadèmia Explora.
Nivells:
1r 2n (Taller de ciència I)
3r 4t (Taller de ciència II)
5è 6è (Taller de ciència III)
Dia:
Taller de ciència I i II: dilluns de 16:30 a 17:30.
Taller de ciència III: dimarts de 16:30 a 17:30.
Preu: 130 €/curs.

Teatre

Natació

Iniciació al món de les arts escèniques, desenvolupant les possibilitats del cos, caracteritzant els personatges i utilitzant la improvisació com a eina de creació col·lectiva. Les activitats que es fan són jocs introductoris al teatre i a les tècniques teatrals i preparació d’una petita representació per a final de curs.

Aquesta activitat es fa a les Piscines Municipals. Si us hi voleu apuntar, cal que aneu directament a les
instal·lacions de les piscines municipals per triar el grup que, per nivell i hora, més us convingui. Heu
de dir que sou de l’Escola Bages i allà mateix us tramitaran la inscripció. Un cop us hagueu apuntat allà,
no cal que feu cap altre tràmit i, quan sigui el moment de pagar l’extraescolar, l’AMPA us avisarà perquè
feu l’ingrés al compte de l’AMPA o passeu pel despatx a pagar en efectiu. Els pagaments de la piscina es
fan per trimestre.

Monitoratge: monitors de La Xarranca.
Nivells: P5 1r 2n 3r
Dia: dimecres de 16:30 a 17:30.
Preu: 110 €/curs.

Viu la música (Esclat)
Activitat adreçada a alumnes de 1r i 2n de Primària en què es farà música d’una manera totalment
pràctica, cantant cançons de diferents estils, combinades amb treball corporal, amb percussió i dansa.
Jocs d’improvisació i rítmics. Es tracta d’assolir una bona base per després, qui vulgui, passar al 3r curs
de l’Esclat amb un petit reforç inicial.
Monitoratge: professorat de música d’Esclat Escola de Música.
Nivells: 1r 2n
Dia: dilluns de 16:30 a 17:30.
Preu: 170 €/curs.

ACTIVITATS FORA DE L’ESCOLA
– amb descomptes per als alumnes de l’Escola Bages

Bike Kids
L’objectiu és aprendre tècniques per anar en bicicleta de manera segura, àgil i amb domini ple del vehicle. Es tractarà des de tres punts de vista: equilibri, conducció i frenada. Circuits, gimcana, seguretat
viària i xerrades sobre la importància de la nutrició en l’esport.
Classes al gimnàs CUBE.
CONTACTE: CUBE, Pol. Ind. Els Trullols, Agustí Coll 2-12, Manresa.
Telèfons Bike Kids: Dani (607 824 870) i Albert (667 771 533).
Nivells: P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
Preu: 30 €/mes - 10 % de descompte
en la mensualitat per als alumnes
de l’Escola Bages.

Classes a les Piscines Municipals de Manresa.
CONTACTE: C. Viladordis, 5, Manresa.
Telèfon: 938 744 750.
Nivells: P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
Preu: 85 €/trimestre.

Reforç escolar
Un espai per resoldre dubtes, fer els deures i consolidar coneixements a partir de 3r de Primària. Grups
de 5-6 persones.
Les classes es faran a animus Manresa, Centre terapèutic i psicopedagògic.
Classes a l’animus Manresa, Centre terapèutic i psicopedagògic.
CONTACTE: animus, C. Guifré el Pilós, 26 Manresa.
Telèfon: 931 869 717.
Nivells: 3r 4t 5è 6è
Preu: 25 €/mes - 10 % de descompte en la mensualitat
per als alumnes de l’Escola Bages.

GRAELLA RESUM D’EXTRAESCOLARS 2016-2017
NIVELL

DIA

HORARI

PROFESSORAT

PREU

BALL MODERN (FUNKY INFANTIL)

P3 a P4

Dimecres

16:30 – 17:30

SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)

110 €/curs

BALLET

1r a 3è

16:30 – 18:00

SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)

BÀSQUET

1r a 6è

16:30 – 18:00

FESTACTIVITAT

CLIP-CLAP (ENGLISH)

P3 a 2n

Divendres
Dilluns i dimecres
o només dimecres
Dijous

16:30 – 17:30

FRIENDS IDIOMES

170 €/curs
260 €/curs
160 €/curs
250 €/curs

CUINETES I

P4 a 2n

Dimarts

16:30 – 18:00

ALTERNATURA

220 €/curs

CUINETES II

3r a 6è

Divendres

16:30 – 18:00

ALTERNATURA

220 €/curs

ESCACS

1r a 3r

Dimarts

16:30 – 17:30

CATALÒNIA ESCACS CLUB

170 €/curs

EXPRESSIÓ CORPORAL

P3 a P5

Dilluns

16:30 – 17:30

LA XARRANCA

110 €/curs

FUNKY- FUSION DANCE I

P5 a 1r

Dilluns

16:30 – 17:30

SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)

110 €/curs

FUNKY- FUSION DANCE II

2n a 3r

Dimarts

16:30 – 17:30

SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)

110 €/curs

FUNKY- FUSION DANCE III

4t a 6è

16:30 – 17:30

SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)

FUTBOL

1r a 6è

16:30 – 18:00

FESTACTIVITAT

INCREDIBLE ENGLISH

3r a 6è

Dijous
Dimarts i dijous
o només dimarts
Dijous

16:30 – 17:30

FRIENDS IDIOMES

110 €/curs
275 €/curs
175 €/curs
230 €/curs

INICIACIÓ ESPORTIVA

P3 a P5

Divendres

16:30 – 17:30

FESTACTIVITAT

110 €/curs

INICIACIÓ A LA MÚSICA (ESCLAT)

P3 a P5

Dijous

16:30 – 17:30

ESCLAT ESCOLA DE MÚSICA

170 €/curs

IOGA I

1r a 3r

Dijous

16:30 – 17:30

AURA IOGA

180 €/curs

IOGA II

4t a 6è

Dimecres

16:30 – 17:30

AURA IOGA

180 €/curs

LEGOROBOT

3r a 6è

Dimecres

16:30 – 17:30

EXPLORA

170 €/curs

MANUALITATS

P3 a P5

Dimarts

16:30 – 17:30

LA XARRANCA

110 €/curs

PATINATGE

P4 a 6è

Divendres

16:30 – 18:00

CLUB PATÍ MANRESA

140 €/curs

SCRATCH PROGRAMACIÓ

4t a 6è

Divendres

16:30 – 17:30

EXPLORA

170 €/curs

TALLER DE CIÈNCIA I

1r i 2n

Dilluns

16:30 – 17:30

EXPLORA

130 €/curs

TALLER DE CIÈNCIA II

3r i 4t

Dilluns

16:30 – 17:30

EXPLORA

130 €/curs

TALLER DE CIÈNCIA III

5è i 6è

Dimarts

16:30 – 17:30

EXPLORA

130 €/curs

TEATRE

P5 a 3r

Dimecres

16:30 – 17:30

LA XARRANCA

110 €/curs

VIU LA MÚSICA (ESCLAT)

1r a 2n

Divendres

16:30 – 17:30

ESCLAT ESCOLA DE MÚSICA

170 €/curs

CICLISME BIKE KIDS (fora l’escola)

1r a 6è

a escollir

a escollir

CUBE

REFORÇ ESCOLAR (fora l’escola)

3r a 6è

a escollir

a escollir

ANIMUS

NATACIÓ (fora l’escola)

P3 a 6è

a escollir

a escollir

PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA

27 €/mes
22,50 €/mes
85 € / trimestre

Preinscripció

Al local de l’AMPA, del 6 al 17 de juny de 16:00 a 17:00.
A la web de l’AMPA (www.ampabages.cat) i també al local de l’AMPA teniu a la vostra disposició els
fulls de preinscripció per apuntar els vostres fills i filles a les activitats que desitgeu. Per formalitzar la
preinscripció cal pagar 20 € en efectiu per cada activitat a la qual us vulgueu preinscriure i se us reservarà plaça. Al setembre quedareu automàticament inscrits i l’import abonat es descomptarà del preu
de l’extraescolar. Els 20 € només es retornaran en cas que l’activitat no es pugui dur a terme per manca
d’alumnes.*

Inscripció

Al local de l’AMPA, del 14 al 23 de setembre de 16:30 a 17:30.
Si heu fet la preinscripció al mes de juny i no hi ha cap canvi, no cal que feu res més.
Si no heu fet la preinscripció, a la web de l’AMPA i també al local de l’AMPA teniu a la vostra disposició
els fulls d’inscripció perquè pugueu apuntar els vostres fills i filles a les activitats que desitgeu.

Forma de pagament

Natació: Una vegada feta la inscripció a la piscina, cal que feu un ingrés al compte corrent de l’AMPA
(2013-0233-48-0200018808 de CatalunyaCaixa) abans del 21 de setembre pel valor del primer trimestre (85 €). Una altra opció és pagar-ho en efectiu al despatx de l’AMPA. Qui no hagi fet el pagament en
aquesta data serà donat de baixa per la piscina.
La resta d’activitats: O bé es paga mitjançant domiciliació bancària la primera setmana de novembre i
de febrer (si es fa fraccionat), o bé es paga en efectiu al local de l’AMPA en les mateixes setmanes. Qualsevol rebut retornat comportarà la baixa de l’alumne de l’activitat o bé s’haurà de pagar en efectiu amb

el corresponent recàrrec que cobra el banc.
Per a aquelles famílies que inscriuen als seus fills en diverses activitats a l’escola, es pot fraccionar l’import de les extraescolars (si és superior a 250 €) en dos pagaments: al novembre i al febrer. El fraccionament d’imports es fa per activitats (no pel valor total) i cal que la família ho notifiqui en el moment de
la inscripció.

Limitacions de places

Per norma general, en cas de no arribar a un mínim de 8-10 alumnes, no es realitzarà l’activitat. La
darrera setmana de setembre s’informarà a les famílies de quines són les extraescolars que sí que es faran. Els inscrits en alguna extraescolar que finalment no es fa, tindran 3 dies per inscriure’s a una altra.
Si s’ha fet preinscripció, es podran recuperar els 20 € de la preinscripció només si no es fa l’extraescolar
a la qual s’havien apuntat.
Hi ha activitats que també tenen un número màxim d’inscripcions permeses. Són: Cuinetes (I i II) amb
10 places, Taller de Ciència (I, II i III) amb 10-11 places, Ball modern amb 10 places i Funky (I, II, III) amb
15 places. En el cas de superar aquest límit, s’atendran les inscripcions per ordre d’arribada a l’AMPA.
DURADA: del 3 d’octubre del 2016 al 31 de maig del 2017 per a les activitats que s’organitzen a
l’escola.
Cal recordar que el mal comportament reiterat (ja sigui verbal o físic) per part d’un alumne/a pot
comportar la seva expulsió de les activitats extraescolars, previ avís als pares.
*El primer cop que lliureu un formulari a l’AMPA us demanarem que signeu un document conforme al que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades.

