Activitats extraescolars curs 2012-2013
AMPA ESCOLA BELLATERRA
Organitzen:

AMPA
Educadors 4uatre SL
SAEC
Learning-s-cool

DATES D’INSCRIPCIÓ: Del 3 a 13 setembre 2012, de 9 a 11 h
INSCRIPCIÓ A PISCINA: A concretar
INSCRIPCIÓ A JUDO: escoletajudo@gmail.com
INSCRIPCIÓ A ANGLÈS: A concretar
Psicomotricitat (P3-P4-P5) A partir del mes d’octubre
(Dijous de 16:30 a 18h)
La psicomotricitat és l’educació integral de l’infant a través del moviment i a partir
concepció global del cos.
Organitza: Educadors 4uatre SL
Quota mensual: 25,69€ (IVA inclòs)

de la

Jocs esportius (1r i 2n) A partir del mes d’octubre
(Dijous de 16:30 a 18h)
Adreçat als nens i nenes de cicle inicial per desenvolupar habilitats esportives tant individuals
com col.lectives a través del joc.
Organitza: Educadors 4uatre SL
Quota mensual: 25,69€(IVA inclòs)

Poliesportiu (de 1r a 4t) A partir del 17 de setembre
(De 16:30 a 18:30h)
Donar a conèixer als nens i nenes diferents esports fomentant la cooperació i l’esperit d’equip.
Organitza: Educadors 4uatre SL
Quota mensual: 36,36(IVA inclòs)

Futbol /Bàsquet (5è i 6è) A partir del 17 de setembre
(De 16:30 a 18:30h)
Adreçat als nens i nenes de cicle superior que mostren preferències per aquests esports
d’equip.
Organitza: Educadors 4uatre SL
Quota mensual: 36,36€(IVA inclòs)

Piscina (de P3 a 6è)
(Dilluns, dimecres o divendres 1 hora)
Aprendre a sentir-se segur a l’aigua, adquirir destresa en un esport molt complet i apropiat
per al desenvolupament psicofísic.
Organitza: SAEC – Tel. 696001875 (Núria)
Places limitades. Quota trimestral a concretar

Iniciació al judo (de 1r a 6è)
(Dilluns i dimecres 16:30h a 18h)
Assimilació de les tècniques bàsiques d’aquest esport i de les seves normes i pautes de
conducta. Doble sessió setmanal.
Organitza: AMPA
Quota mensual a concretar

Anglès (de P4 a 6è)
Horari a concretar (1 hora durant els migdies i/o tardes de 16:30 a 17:30h)
Tallers organitzats per tal que els alumnes millorin la seva competència comunicativa en
llengua anglesa.
Organitza: Learning-s-cool
Quota trimestral a concretar

IMPORTANT
- Per poder inscriure’s cal estar al corrent de la quota de l’AMPA.
- Les activitats extraescolars s’iniciaran la primera setmana d’octubre i
acabaran l’última de maig. Calendari de piscina i anglès a concretar.
- La piscina es realitzarà al SAF de la UAB.
- Les activitats de poliesportiu, jocs esportius, futbol i bàsquet es realitzaran
si hi ha un mínim de 12 inscrits per grup, en el benentès que poden haverhi modificacions segons la demanda (per excés o per defecte).
- A l’activitat de psicomotricitat el mínim és de 20 alumnes.
- Recordem que a futbol, bàsquet i poliesportiu els pares/mares hauran
d’acompanyar els seus fills/es a les competicions que es realitzin els
dissabtes, així com a altres convocatòries esportives que es puguin
organitzar.
QUADRE D’ACTIVITATS I HORARIS
Dilluns
Dimarts
Dimecres
16:30 a
18:30 h

Poliesportiu
3r i 4t

Poliesportiu
1r i 2n

Divendres

Bàsquet/Futbol
5è i 6è
Psicomotricitat
P3-P4-P5

16:30 a 18h

Judo
de 1r a 6è
17 a 18h (*) Piscina

Dijous

Judo
de 1r a 6è
Piscina

Jocs esportius
1r i 2n
Piscina

(*) Horaris per confirmar
L’AMPA sol.licita subvenció a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i al Pla Català de l’Esport
a l’Escola per a les activitats esportives.

