Curs 2016/17

AMPA CEIP Xarau
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ANGLÈS
Dv de 1630 a 1730 h
P3-P4
110 €/trimestre
ANGLÈS
Dt de 1630 a 1730 h
P4-P5
110 €/trimestre
ANGLÈS
Dt de 1630 a 1730 h
1r i 2n
110 €/trimestre
ANGLÈS
Dc de 1630 a 1730 h
3r i 4t
110 €/trimestre
ANGLÈS
Dt de 1630 a 1730 h
5è i 6è
110 €/trimestre
Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest
idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral.
BÀSQUET
Dt-dj de 1630 a 18 h
BÀSQUET
Dt-dj de 1630 a 18 h
Aprendrem l’esport del bàsquet.

3r i 4t
5è i 6è

175 €
175 €

CUINA
Dj de 1630 a 18 h
5è i 6è
250 €
Ensenyarem als alumnes a alimentar-se adequadament a través de la cuina divertida adquirint
nous hàbits saludables i sobretot, que es familiaritzin amb els productes ecològics i de
proximitat.
- Activitat pendent d’aprovació -

DANSA CREATIVA
Dt-dj de 1630 a 1730 h
P3, P4 i P5
200 €
El taller de dansa creativa suposa el contacte del nen amb la dansa com a mitjà d’expressió
corporal buscant desenvolupar la sensibilitat, la imaginació, la coordinació, l’expressivitat, el
sentit del ritme i la musicalitat.
ESCACS
Dl de 1630 a 18 h
A partir de 1r
125 €
Depén del nombre de nens i el nivell de cadascun es faran grups per conèixer aquest joc de
taula.
Conveni amb el Club Penya d’Escacs Cerdanyola.
FUTBOL-SALA
Dt-dj 1630 a 18 h
FUTBOL-SALA
Dl-dc 1630 a 18 h
FUTBOL-SALA
Dl-dv 1630 a 18 h
FUTBOL-SALA
Dl-dc 1630 a 18 h
Aprendrem l’esport de futbol sala.

3r i 4t
5è
5è
6è

175
175
175
175

HIP-HOP
HIP-HOP
HIP-HOP
Activitat on els nens i nenes aprenen

1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è
música.

125 €
125 €
125 €

Dl de 1630 a 18 h
Dv de 1630 a 18 h
Dc de 1630 a 18 h
a moure’s al ritme de la

€
€
€
€

KARATE
Dj de 1630 a 1730 h
1r, 2n i 3r
100 €
Amb la iniciació en aquesta art marcial es pretén ajudar als nens a desenvolupar els seus
potencials tant físics com mentals.

PISCINA
Dl(1) de 1640 a 1725 h
P3, P4 i P5
65 €
PISCINA
Dc(2) de 1640 a 1725 h
P3, P4 i P5
65 €
PISCINA
Dl(3) de 1640 a 1725 h
De 3r a 6è
65 €
Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina.
Activitat limitada a: (1) un grup de 10 nens/es, (2) dos grups de 10 nens/es i (3) un grup de 12
nens/es.
POLISPORTIU 1
Dc-dv de 1630 a 18 h
1r i 2n
175 €
Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cross, natació). Els dissabtes hi
haurà partits contra altres escoles.
PRE-POLISPORTIU
Dc-dv de 1630 a 18 h
P5
175 €
Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cross, natació). Els dissabtes hi
haurà partits contra altres escoles.

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 inscrits.
DIES D’INSCRIPCIÓ:
HORARI:
LLOC:

16 i 19 de setembre de 2016
De 1630 a 1730 h.
Menjador del CIP Xarau

Per fer la inscripció cladrà portar:

-

Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital.

-

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.

-

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.

Les activitats començaran a partir del dilluns 3 d’octubre.

