Escolàpies Sabadell
C/ Sant Josep 21, 08202 Sabadell (Barcelona)
T. i F. 937 255 348/ 636510581
info@escolapiessabadell.org
www.escolapiessabadell.org

Sabadell, agost 2020
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de les activitats extraescolars per al curs vinent:
-

-

Les inscripcions es faran els dies 1 de setembre al 25de setembre . 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.
La inscripció comporta el compromís d’assistir a l’activitat com a mínim durant el primer
trimestre.
Les activitats es faran des de l'1 d’octubre del 2020 al 31 de maig de 2021.
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.

DE 17h A 18h
DILLUNS
DIMARTS

INFANTIL
Zumba
Judo
Multipesport
Robòtica (P4 i P5)
English Games

DIMECRES
DIJOUS

Cuina
Dansa Moderna

PILATES,
ZUMBA i BÀSQUET
PER MARES I PARES i

A CONFIRMAR DIA

PRIMÀRIA
Zumba
Judo
Multiesport (1r i 2n)
Robòtica
Patinatge

ESO
Zumba
Judo
Robòtica

English Games
Reforç Escolar

Reforç escolar

Cuina
Dansa Moderna

Cuina (1r ESO)
Dansa Moderna

SEGONS INCRIPCIONS I DEMANDA ES PODEN MODIFICAR HORARI I DIES, ES PODEN
OFERIR D'ALTRES.
Les activitats de English Games i Robòtica també s'ofereixen el mateix dia al MIGDIA de
13h-14h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - CURS 2020 / 2021
Activitat

Descripció

Patinatge

Dirigit a alumnes d'Infantil i Primària
Un extraordinari esport que aporta molts beneficis,
tant físics i artístics com de motricitat.

Multiesport

Judo

English Games

Cuina

Zumba

Dirigit a alumnat de P3 a Cicle Inicial
El principal objectiu és fomentar l'esport com un
hàbit saludable i educatiu.
Introducció a l’esport mitjançant jocs i circuits i
treball de valors relacionats amb un esport
col·lectiu
Dirigit a Infantil, Primària i ESO
El principal objectiu és fomentar l'esport com un
hàbit saludable i educatiu, és important fer crèixer
als infants amb uns determinats valors que no sols
han de tenir en compte damunt un tatami, sinó
també que els ajudaran en la seva formació.
També és un esport que fomenta la psicomotricitat,
feina d'equip, cooperació i ajuda entre tots els
alumnes: un tot sol no pot fer la feina.
Dirigit a Infantil i Primària.
Do you like playing games and make crafts in
English? We have a lots of fun activities for you.

Dirigit a alumnat de P3 a 1r d'ESO
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.
Dirigit a Infantil, primària i ESO
Una sessió setmanal d’una hora de durada on
s’introduiran diferents estils de ball per tal
d’introduir els diferents ritmes i treballar les
habilitats corporals.

Entitat
organitzadora

Preu

PratActiu

20€/mes

PratActiu

20€/mes

PratActiu

20€/mes

Escolàpies

20€/mes

PratActiu

22€/mes

PratActiu

20€/mes

Dansa
Moderna

Reforç escolar

Dirigit a Infantil, Primària i ESO
La dansa és un esport a través del qual es
treballa la disciplina, el treball en grup i
cooperatiu així com el treball individual.
D’una banda es busca que l’alumnat sigui capaç
de coordinar els moviments amb la melodia
i el ritme, treballant d’aquesta manera amb el
propi
cos.

PratActiu

20€/mes

PratActiu

23€/mes

tbkids

32€/mes

PratActiu

22€/mes

Escolàpies i AMPA

28€ curs
sencer

Dirigit a Primària i ESO

Treball en petit grup per resoldre dubtes escolars i
ajudar en les tasques educatives.
1h a la setmana

Robòtica

La
Robòtica
Educativa
és
un
sistema
d’ensenyament interdisciplinari que potencia el
desenvolupament d’habilitats i competències
nens/es.

PLACES
LIMITADES
Màxim 12 per
grup

Així, en els cursos de Robòtica ben estructurats,
es treballen àrees de Ciències, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es
coneix amb les sigles STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), així com àrees de
Lingüística i també de Creativitat.

ACTIVITAT PER A MARES I PARES
PILATES
ZUMBA

BÀSQUET MARES
DIJOUS DE 21h-22h

SI US INSCRIBIU A DUES ACTIVITATS DE 20€/MES US SURT A 36€ AL MES, SI ÉS UNA
AL PREU QUE MARCA.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN UN COP A LA SETMANA I D'UNA HORA DE DURADA.

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
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
Zumba
Judo
Multiesport
Robòtica(P4/P5)
English Games
Dansa Modern
Cuina

Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts tarda
Dimecres
Dijous
Dijous

20€/mes
20€/mes
20€/mes
32€/mes
20€/mes
20€/mes
22€/mes

PRIMÀRIA
Zumba
Judo
Multiesport (1r i
2n)
Robòtica (places
limitades)
Robòtica (places
limitades)
Patinatge
English Games
English Games
Reforç Escolar
Dansa Moderna
Cuina

Dilluns
Dilluns
Dimarts

20€/mes
20€/mes
20€/mes

Dimarts migdia

32€/mes

Dimarts tarda

32€/mes

Dimarts
Dimecres migdia
Dimecres migdia
Dimecres
Dijous
Dijous

20€/mes
20€/mes
20€/mes
23€/mes
20€/mes
22€/mes

ESO
Zumba
Judo
Robòtica
Robòtica
Reforç Escolar
Cuina (1r)

Dilluns
Dilluns
Dimarts migdia
Dimarts tarda
Dimecres
Dijous

20€/mes
20€/mes
32€/mes
32€/mes
23€/mes
22€/mes

ACTIVTAT PER MARES I PARES
Zumba
Pilates
Bàsquet

A CONFIRMAR
A CONFRIMAR
Dijous 21h- 22h

22€/mes
22€/mes
28€ curs sencer

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 setembre 2020

