Escolàpies Sabadell
C/ Sant Josep 21, 08202 Sabadell (Barcelona)
T. i F. 937 255 348
info@escolapiessabadell.org
www.escolapiessabadell.org

Sabadell, 8 de juny de 2016
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de les activitats extraescolars per al curs vinent:
-

-

Les inscripcions es faran els dies 13, 14 i 15 de juny. Caldrà retornar el full
d’inscripció amb totes les dades a la porteria.
No s’admetran inscripcions fora de termini. Per fer-ho caldrà parlar directament amb
direcció.
Per tal de dur a terme l’activitat caldrà que s’inscriguin un mínim de 8 alumnes. En
cas contrari l’activitat no s’iniciarà (excepte cuina que són 5)
La inscripció comporta el compromís d’assistir a l’activitat com a mínim durant el primer
trimestre.
Els germans inscrits en alguna activitat tindran un 10% de descompte del total.
Les activitats es faran des de l’1 d’octubre del 2017 al 31 de maig de 2018.
Totes les activitats per a l’alumnat són de 17h a 18h. La recollida es farà per porteria.
Es prega la màxima puntualitat.
L’alumnat pot portar berenar i beguda per prendre abans de l’activitat. Aquest alumnat
estarà a càrrec dels monitors quan surtin de les aules. En cap cas es podrà sortir de
l’escola abans de començar l’activitat.
Les quotes són prorratejades d’octubre a maig. Es girarà el rebut entre l’1 i el 5 de cada
mes per avançat. Qualsevol modificació cal notificar-la a secretaria abans del dia 20 del
mes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - CURS 2017 / 2018
Activitat

Descripció

Bàsquet

Dues sessions d’entrenament setmanals d’una hora
de durada posant èmfasi en la millora dels
fonaments tècnics, introducció a l’esport mitjançant
jocs i circuits i treball de valors relacionats amb un
esport col·lectiu com és el bàsquet.
A partir de 1r de primària.
Dues sessions setmanals d’una hora de durada
treballant mitjançant jocs tradicionals, circuits,
relleus i treball de psicomotricitat i velocitat
Dirigit a alumnat de P3 a P5.

Multiesport

Entitat
organitzadora

Preu

Club Natació
Sabadell

28€/mes

Club Natació
Sabadell

28€/mes
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Aikido

Sing and Play

Cuina

Zumba

Gimnàstica
Rítmica

Dues sessions setmanals d’una hora de durada
introduint entre l’alumnat l’aikido, art marcial
d’origen japonès que estimula la psicomotricitat,
força, coordinació i equilibri mitjançant la
supervisió de l’instructor.
A partir de 1r de primària
Dues sessions setmanals d’una hora de durada on
a través del joc i les cançons l’alumnat es
familiaritza amb la llengua estrangera d’una
manera lúdica i divertida.
Dirigit a alumnat de P3 a 6è.
Una sessió setmanal d’una hora de durada on
l’objectiu principal és ensenyar als alumnes a
alimentar-se adequadament a través de senzilles
receptes. L’alumnat s’emporta a casa tot el menjar
que elabora
Inclou un davantal i un barret de cuina.
Dirigit a alumnat de P3 a 6è
Mínim 5 alumnes
Dues sessions setmanals d’una hora de durada on
s’introduiran diferents estils de ball per tal
d’introduir els diferents ritmes i treballar les
habilitats corporals.
Dirigit a alumnat de P3 a 4t d'ESO
Dues sessions setmanals d’una hora de durada on
es desenvolupen les habilitats motrius i la
cooperació del treball en equip.
Dirigit a alumnat de 1r de Primària a 4t d’ESO

DE 17h A 18h

INFANTIL

DILLUNS

Multiesport
Zumba

DIMARTS

Sing and play
G. rítmica

DIMECRES

Multiesport
Zumba

DIJOUS

Sing and play
Cuina
G. rítmica

Club Natació
Sabadell

28€/mes

DiverSport

30€/mes

Matrícula:
30€

PetitXef

35€/mes

Club Esportiu
Dalmas

25€/mes

Club Esportiu
Dalmas

25€/mes

PRIMÀRIA
Bàsquet
Zumba
Aikido
Sing and play
G. rítmica
Bàsquet
Zumba
Aikido
Sing and play
Cuina
G. rítmica
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ESO
Zumba
Aikido
G. rítmica
Zumba
Aikido
G. rítmica

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018
Jo ________________________________________ com a mare/pare/tutor-a legal de l'alumne/a
________________________________ que cursarà al setembre: ________________________
faig la inscripció a les següents activitats extraescolars (marcar amb una X la casella).
INFANTIL
Sing and play
Multiesport
Zumba
G. rítmica
Cuina

Dimarts i dijous de 17h a
Dilluns i dimecres de 17h
Dilluns i dimecres de 17h
Dimarts i dijous de 17h a
Dijous de 17h a 18h

18h
a 18h
a 18h
18h

30€/mes
28€/mes
25€/mes
25€/mes
35€/mes + 30€ matrícula

Sing and play
Bàsquet
Zumba
G. rítmica
Cuina
Aikido

Dimarts i dijous de 17h a
Dilluns i dimecres de 17h
Dilluns i dimecres de 17h
Dimarts i dijous de 17h a
Dijous de 17h a 18h
Dilluns i dimecres de 17h

18h
a 18h
a 18h
18h

30€/mes
28€/mes
25€/mes
25€/mes
35€/mes + 30€ matrícula
28€/mes

Zumba
G. rítmica
Aikido

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
Dimarts i dijous de 17h a 18h
Dilluns i dimecres de 17h a 18h

PRIMÀRIA

a 18h

ESO
25€/mes
25€/mes
28€/mes

Cal autoritzar per escrit si algun/a alumne/a de primària pot marxar sol/a quan acabi l’activitat.
OBSERVACIONS:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Em dono per informat/ada de les condicions abans descrites per a dur a terme les activitats
extraescolars.
Signatura de mare, pare o tutor legal:
Sabadell: .................. de juny 2017
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