EXTRAESCOLARS 2016 -2017
L’AMPA de l’escola Les Fonts proposa activitats diverses fora de l’horari lectiu per a
tots els alumnes del centre, adaptades a les diferents edats dels nens i nenes.
Aquesta programació està organitzada per les persones voluntàries de la Comissió
d’extraescolars i aprovada pel Consell escolar de Les Fonts, en resposta a les necessitats
recollides entre les famílies de l’escola.
ACTIVITATS MIGDIA
ANGLÈS
Aquesta activitat pretén complementar la formació que es fa a l’escola, reforçant la
conversa en llengua anglesa. Grups de màxim 12 nens.
ALUMNES

HORARI
(12:30-13:30 h)

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De P4 a 6è

P4, 5è, 6è: Dilluns
P5: Dimarts
1r, 2n: Dimecres
3r: Dijous
4t: Divendres

36 €/trimestre

Marta Baylach
Anna Rubio

MECANOGRAFIA
Al nivell d’iniciació s’entrena la tècnica d’escriptura al tacte; al nivell avançat
s’introdueixen els signes ortogràfics, el coneixement general del teclat, la precisió i la
velocitat. S’empren exercicis i activitats lúdiques que ajuden a integrar els
aprenentatges. Grups de màxim 10 alumnes.
ALUMNES

HORARI
(12:30 – 13:30 h)

PREU ACTIVITAT

De 4t a 6è

Dimarts o dimecres 39 €/trimestre

RESPONSABLE

Elisabeth Güell
Acadèmia ACCES

OFIMÀTICA
A partir d’unes nocions bàsiques de mecanografia, es realitza un curs de
Microsoft Word i Microsoft Excel a nivell usuari. Molt interesant i útil a
l’hora de fer treballs a mesura que vagin accedint a cursos superiors.
Grups de màxim 10 alumnes.
ALUMNES

HORARI
(12:30 – 13:30 h)

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De 4t a 6è

Dilluns o dijous

39 €/trimestre

Elisabeth Güell
Acadèmia ACCES

ROBÒTICA
L’activitat està basada en la utilització dels robots “Lego
WeDo”. Aquesta activitat ens ofereix desenvolupar diversitat
d’habilitats: responsabilitat, aprendre a aprendre, creativitat,
iniciativa, treball cooperatiu i autonomia. A més de treballar
continguts educatius com la mecànica, programació,
matemàtiques, llengua, música, ciències socials, naturals,etc.
Un dels pilars de l’extraescolar de robòtica educativa és el
treball en equip. Això engloba la cooperació, la creació, la construcció, la imaginació,
l’autonomia, la presa de decisions en equip. Grups de màxim 12 alumnes.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De 1r a 3r*
Dimarts 13:30-14:30 h
26 €/mes
Edukem-nos
(1
hora/setmana)
De 1r a 3r*
Divendres 13:30-14:30 h
De 4t a 6è
Dimarts 12:30-13:30 h
De 4t a 6è
Divendres 12:30-13:30 h
*Per motius d’organització els alumnes que facin robòtica s’han de quedar a dinar aquell dia.
ACTIVITATS TARDA
NATACIÓ
Activitat que pretén aconseguir una adaptació i familiarització al
medi aquàtic dels nens i nenes. L’objectiu és aprendre a tenir
autonomia a l’aigua, així com també el coneixement i/o millora de
les tècniques de la natació. Es treballa amb diferents grups segons el
nivell de cada infant.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De P3 a 6è

Dilluns i/o dijous
de 17:00 a 17:45h
(s’acaba al maig)

1 dia/setmana:
16 €/mes
2 dies/setmana:
27 €/mes
(cobrament
trimestral)

Piscina de Vilassar
de Mar

BATUKADA
La batukada és una manifestació musical consistent en un grup
d’instruments de percussió. El taller de batukada acosta als alumnes a
experimentar a través de la música, amb la percussió, que té d’afegit un
component intuïtiu i emocional molt potent. Es realitzaran demostracions
a les festes de l’escola. L’activitat és farà a l’Aula de Música. El
responsable del taller els acompanyarà des de l’escola, i a la sortida les
famílies recolliran els nens i nenes.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

P5 a 2n

Dijous 16:30-17:40 h

23 €/mes

3r a 6è

Dimarts16:30-17:40 h

Aula de Música
d’Argentona

L’ART DE DIBUIXAR
L’objectiu és que els alumnes aprenguin a dibuixar
qualsevol objecte, personatge o paisatge. Entenent que per
establir les bases del dibuix s’ha de fer d’una manera fàcil,
didàctica i entenedora. Es treballarà com fer un dibuix pas a
pas, perquè els alumnes vagin adquirint més confiança en sí
mateixos. Alguns continguts: figura humana, bodegons,
perspectiva, artistes i obres,…
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De 3r a 6è

Dijous de 16:30
a 18:30 h

40 €/mes

Josep Serra

DANSA CREATIVA
Iniciació a la dansa creativa, amb la que es promou el desenvolupament psicomotriu i
l’expressió a través de la dansa.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De P3 a P5

Dilluns de 16:30 a
17:45 h

25 €/mes

Estudi de Dansa
Pas x Pas

HIP HOP
Iniciació a la dansa urbana per a nens i nenes. Es treballarà la
psicomotricitat, el ritme, la coordinació i els diferents estils
d’aquesta dansa. Durant el curs es presentaran les
coreografies treballades.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De 1r a 3r

Dimarts de 16:30
a 17:45 h
Dijous de16:30
a 17:45 h

25 €/mes

Estudi de Dansa
Pas x Pas

De 4t a 6è

AULA D’ESTUDI
L’aula d’estudi és un espai on els alumnes poden fer deures,
estudiar o llegir. L’espai està assistit per un monitor o
monitora que pot atendre algun dubte dels alumnes, però no
es tracta d’una aula de reforç.
ALUMNES

HORARI

PREU ACTIVITAT

RESPONSABLE

De 3r a 6è

De dilluns a
divendres de 16:30
a 18:30 h

Gratuïta
AMPA Escola Les
(Subvencionada per Fonts
l’AMPA i
l’Ajuntament
d’Argentona)

FUNCIONAMENT I PREINSCRIPCIONS
Inici activitats: A partir del 4 d’octubre, excepte en els casos on s’indiqui una altra
data.
Lloc de realització: Totes les activitats es realitzen a l’escola Les Fonts, excepte
piscina i batukada.
Places: Les activitats necessiten un mínim d’inscrits per poder realitzar-se i un nombre
màxim de participants (places limitades que s’atorguen per ordre de preinscripció). En
el cas que hi hagi més demanda de la prevista, es valorarà la possibilitat d’ampliar
grups.
Preinscripcions: Del 12 al 18 de setembre, a través del formulari electrònic que
trobareu en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ
La setmana del 19 al 25 de setembre rebreu la confirmació de plaça i la informació
concreta per formalitzar la inscripció de cada activitat, així com necessitats de materials,
vestuari, etc.
Quotes: Les quotes es formalitzaran directament al responsable de cada activitat, a
partir de la data d’inici, excepte anglès, mecanografia, ofimàtica, robòtica i natació, de
les quals s’encarrega directament l’AMPA de Les Fonts.
Per qualsevol consulta addicional podeu adreçar-vos a la Comissió d’extraescolars de
l’AMPA, al correu extraescolars@ampalesfonts.org
www.ampalesfonts.blog.cat

