Paraescolars organitzades per l'AMPA
curs 2019/2020
INFORMACIÓ GENERAL
Les activitats organitzades per l’AMPA aquest curs 2019-2020 seran les
següents:
Natació
Esgrima
Interpretació i moviment by Coco Comín
Manualitats i Costura amb fils Katia
Escacs
Les places són limitades i es reserven per ordre inscripció.
Si en una activitat no hi ha suficient nombre d’inscrits no es realitzarà.
Els grups complets es tancaran i aquelles persones que s’apuntin amb
posterioritat quedaran registrats a la llista d’espera.
Les activitats organitzades per l'AMPA es paguen trimestralment.
Un cop passat el primer mes, l'activitat serà obligatòria fins a final de curs.
Els preus mensuals de les activitats són:
PRIMÀRIA:
Natació 29€
Esgrima 29€
Interpretació i moviment by Coco Comín 44€
Manualitats i Costura amb fils Katia 29€
Escacs 29€
INFANTIL:
Natació 29€
Aquests preus són per els socis de l'AMPA (quota de l'AMPA 55€ anuals per
família).
En cas de voler fer una activitat de l'AMPA sense ser soci, el preu serà de 10€
més mensualment.
ACTIVITATS
· Des del 30 de setembre al 19 de juny.
NORMATIVA FUNCIONAMENT
· Les activitats paraescolars segueixen el calendari escolar de l’escola.
· És necessari venir equipat per a les activitats que ho requereixen.
· Els dies de pluja NO suspenem les activitats. Hi ha activitat alternativa.

. La direcció es reserva el dret de possibles canvis d’horaris si es presenten
incompatibilitats de darrera hora a l’àmbit escolar.
· En cas que un alumne, reiteradament, distorsioni la dinàmica de l'activitat, podrà
ser donat de baixa, previ acord de la Junta.
· Les sessions no són públiques i no es pot accedir als recintes escolars mentre
les activitats s’estiguin desenvolupant.
INSCRIPCIONS
· La inscripció a qualsevol de les activitats de l’AMPA es realitzarà a través del
següent enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5osxaNKYgrdrQLtMuAugXipsFyOGhAl9yJ0_ffiXG3H1Yw/viewform

Un cop complet el grup o equip, els nous inscrits passaran a la llista d’espera fins
a la confecció d’un altre grup o equip.
En cap cas es podrà inscriure cap alumne si hi ha un deute pendent
d'extraescolars de cursos anteriors.
L'infant podrà ser donat de baixa de l'activitat, prèvia comunicació escrita, si
acumula un deute de 2 mesos en les activitat.
Es formaran els grups a partir dels criteris establerts l’any anterior. Els alumnes
que s’inscriguin per primera vegada a les activitats, se’ls assignarà el grup més
adient.
HORARIS
Els horaris poden variar en funció de la disponibilitat d’espais i el número
de grups de cada activitat configurats.
NATACIÓ: divendres de 17:45 a 18:30
Per a infants de P3, P4, P5 i Primària
Lloc: Piscina de Can Caralleu. El desplaçament fins a la piscina, l’ha de realitzar
la pròpia família.
COSTURA:
L’activitat de costura ho dirigirà Katia, amb l’objectiu d’estimular la creativitat, la
sensibilitat cap a l’artesania tèxtil i augmentar la capacitat de concentració i
expressió dels infants.
Per a infants de Primària
Lloc: dins del recinte de l’escola
1er de PRIMÀRIA Dimecres de 13:00 a 14:00
2on de PRIMÀRIA Dilluns de 13:00 a 14:00
3er i 4art de PRIMÀRIA Dimarts de 14:00 a 15:00
5è i 6è de PRIMÀRIA Dilluns de 14:00 a 15:00

ESCACS
Per a infants de Primària
Lloc: dins del recinte de l’escola
1er i 2on de PRIMÀRIA Divendres de 13:00 a 14:00
De 3er a 6è de PRIMÀRIA Divendres de 14:00 a 15:00
ESGRIMA
Per a infants de Primària
Lloc: Carpa
1er i 2on de PRIMÀRIA Dimarts de 13:00 a 14:00
De 3er a 6è de PRIMÀRIA Dimarts de 14:00 a 15:00
INTERPRETACIÓ I MOVIMENT
Organitzada per CocoComin, al llarg del curs és treballarà la interpretació i el
moviment, introduint diferents estils de ball i expressió corporal. Una activitat que
permetrà la vivència i la millora de les possibilitats expressives i creatives dels
alumnes. Descobrir el significat expressiu dels moviments i millorar la
comunicació amb els altres.
Per a infants de Primària
Lloc: dins del recinte de l’escola
1er de PRIMÀRIA (horari a concretar al setembre)
2on de PRIMÀRIA (horari a concretar al setembre)
3er de PRIMÀRIA Dilluns de 14:00 a 15:00
4art de PRIMÀRIA Dijous de 14:00 a 15:00
5è i 6è de PRIMÀRIA Dimecres de 14:00 a 15:00
Per qualsevol dubte o consulta:
info@ampamontserrat.com

