Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la proposta d’activitats
extraescolars i servei d’acollida matinal per al proper curs 2017-2018.
Per a més informació podeu visitar la pàgina web de l’escola:
http://www.sagratscorscentelles.cat/
El dia 5 de setembre a les 19:30 h. es farà una reunió per explicar la metodologia de
treball i objectius, els horaris definitius, preus i manera de cobrament de les activitats
extraescolars.
Les activitats extraescolars començaran el 18 de setembre.

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

2 0 1 7 - 2 0 18

El servei de matiners començarà el mateix dia que el curs escolar (12 de
setembre). Les inscripcions es faran a Secretaria del 5 al 12 de setembre de
2017 de 9:00 a 12:30 h.
L’alumnat durant el temps d’acollida matinal podrà fer deures, esmorzar o
manualitats.
HORARI: De dilluns a divendres a partir de les 7.45
fins a les 9.00h
Possibilitat d’acollida de dilluns a divendres de 8.30 h – 9.00 h
LLOC: Edifici de la TORRE
PREUS SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (7.45 – 9.00 h)
(Preus per trimestre)
ESPORÀDIC

4,5 €

1

2

3

4-5

DIA/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

35 €

59 €

81 €

123 €

PREUS SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (8.30 h – 9.00 h)
(Preus per trimestre)
ESPORÀDIC

3€

1

2

3

4-5

DIA/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

27 €

45 €

61 €

92 €

_________________________________________________________
Full de matriculació al servei d’acollida matinal. Lliurar-lo a Secretaria
del 5 al 12 de setembre.
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs

Telèfon

e-mail

Marqueu amb una X els serveis que necessiteu:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matiners 7:45h

Matiners 7:45h

Matiners 7:45h

Matiners 7:45h

Matiners 7:45h

Matiners 8:30h

Matiners 8:30h

Matiners 8:30h

Matiners 8:30h

Matiners 8:30h

SERVEI D’ATENCIÓ TARDES

2017-2018

El servei d’atenció a les tardes, començarà el mateix dia que el curs escolar. Les
inscripcions es faran a Secretaria del 5 al 12 de setembre de 2017 de 9:00 a
12:30 h.
L’alumnat durant el temps d’atenció de tardes podrà fer deures, berenar o
manualitats.
HORARI: De dilluns a divendres a partir de les 17.00 fins a les 18.00h
Possibilitat d’atenció de dilluns a divendres de 17.00 – 17.30 h
LLOC: Edifici de la TORRE
PREUS SERVEI D’ATENCIÓ TARDES (17.00 – 18.00 h)
(Preus per trimestre)
ESPORÀDIC

4,5 €

1

2

3

4-5

DIA/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

35 €

59 €

81 €

123 €

PREUS SERVEI D’ATENCIÓ TARDES (17.00 h – 17.30 h)
(Preus per trimestre)
ESPORÀDIC

3€

1

2

3

4-5

DIA/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

DIES/SETMANA

27 €

45 €

61 €

92 €

_________________________________________________________
Full de matriculació al servei d’atenció tardes. Lliurar-lo a Secretaria del
5 al 12 de setembre.
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs

Telèfon

e-mail

Marqueu amb una X els serveis que necessiteu:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Atenció tardes
17:00 – 17:30h

Atenció tardes
17:00 – 17:30h

Atenció tardes
17:00 – 17:30h

Atenció tardes
17:00 – 17:30h

Atenció tardes
17:00 – 17:30h

Atenció tardes
17:00 – 18:00h

Atenció tardes
17:00 – 18:00h

Atenció tardes
17:00 – 18:00h

Atenció tardes
17:00 – 18:00h

Atenció tardes
17:00 – 18:00h

EXTRAESCOLARS DEL MIGDIA

2 0 1 7 - 2 0 18

TOTES LES EXTRAESCOLARS ES PODRAN PORTAR A TERME SEMPRE QUE HI
HAGI UN NOMBRE SUFICIENT D’ALUMNES.
LA QUOTA DE LES EXTRAESCOLARS DE MIGDIA SERÀ DE 65€ TRIMESTRALS.
CADA ACTIVITAT ÉS DE MITJA HORA DOS DIES A LA SETMANA.
ESCACS: Per a l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària i d’ESO. És
una extraescolar pensada per a alumnes de diferents nivells de coneixement
d’escacs. Tal i com manifesta el Departament d’Ensenyament i demostren alguns
projectes ja iniciats en algunes escoles, els escacs són una molt bona eina per
desenvolupar moltes capacitats i valors.
DANSA CREATIVA:
Per als alumnes d’Infantil de P4 i P5:
La intenció d’aquesta activitat és que mitjançant el moviment i la música,
puguem treballar i reforçar l’expressió corporal, l’expressió emocional, la
creativitat… amb l’objectiu de potenciar l’autoestima, la confiança i l’autocontrol
de les nenes i nens.
DANSA URBANA:
Per a tot l’alumnat de Primària:
En aquesta activitat utilitzarem la fusió de diferents estils de dansa com pot ser
el Hip-Hop, l’Street Dance, Lyrical… per aconseguir potenciar els valors com
l’amistat, el respecte, l’esforç, l’equilibri emocional, la felicitat…
_________________________________________________________________________________

Full de matriculació de les activitats extraescolars del migdia. Marqueu amb
una “X” l’activitat a la que voleu assistir i lliureu-lo a Secretaria del 5 al 12 de
setembre.
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs

Telèfon

e-mail

HORARI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DILLUNS

14.00 -14.30h

DIMARTS

DIJOUS

13.35 -14.05h

13.35 -14.05h

Escacs (ESO)

Escacs (ESO)

14.00 -14.30h

Escacs (Primària)
Dansa creativa
(P4-P5)

DIMECRES

14.00 -14.30h

14.00 -14.30h

Escacs (Primària)
Dansa urbana
(Primària)

Dansa creativa
(P4-P5)

Dansa urbana
(Primària)

DIVENDRES

EXTRAESCOLARS DE LA TARDA

2017 - 2018

TOTES LES EXTRAESCOLARS ES PODRAN PORTAR A TERME SEMPRE QUE HI
HAGI UN NOMBRE SUFICIENT D’ALUMNES. ELS PREUS QUE S’INDIQUEN A
CONTINUACIÓ SÓN PER ACTIVITAT I PER TRIMESTRE.
QUOTES:






APRENDRE MÀGIA: 99€/ sessions d’1,30h setmanal.
FEM MUNTANYA: 99€/ sessions d’1,30h setmanal.
TEATRE MUSICAL: 99€/ sessions d’1,30h setmanal.
ESCACS: 65€/ sessions d’1h setmanal.
ROBÒTICA (LEGO): 88€/ sessions d’1,15h setmanal.

APRENDRE MÀGIA:
Per a l’alumnat de CS de Primària i ESO plantegem una proposta per aprendre
l'Art de la màgia i la seva filosofia. Cada dia podran aprendre com a mínim, un
efecte màgic complert, des de la seva elaboració, presentació, psicologia, etc.
Així mateix podran aprendre el teatre-màgia, com estar en presència davant d'un
públic. També podran elaborar una petita gala per presentar davant de les
famílies i l'escola a final de curs. Finalment podríem plantejar la possibilitat de
realitzar algun dels jocs al Festival Internacional de Màgia de Tona.
FEM MUNTANYA:
Per a l’alumnat d’ESO, proposem activitats relacionades amb el coneixement del
medi (fauna i vegetació del territori), orientació, escalada, rappel, seguretat en
muntanya... Aprofitarem per conèixer l'entorn i com moure'ns amb seguretat.
TEATRE MUSICAL: Per a l’alumnat de Primària i ESO. Un grup de 1r a 5è de
Primària i un segon grup de 6è de Primària a 4t d’ESO. Organitzat per
extraescolARTS (Vocal Factory Bcn). Aquesta activitat vol acostar el món del
teatre musical a tots aquells alumnes interessats en les arts escèniques. El
treball és multidisciplinari ja que, a banda del cant, també treballa aspectes
lingüístics, corporals, emocionals i socials.
ESCACS: Per a l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO. És una
extraescolar pensada per a alumnes de diferents nivells de coneixement
d’escacs. Tal i com manifesta el Departament d’Ensenyament i demostren alguns
projectes ja iniciats en algunes escoles, els escacs són una molt bona eina per
desenvolupar moltes capacitats i valors.
ROBÒTICA (LEGO) :
Per als alumnes de Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària. Hem cregut
oportú oferir aquesta extraescolar a aquell alumnat interessat en el món de la
robòtica, donat que és un camp amb molt de futur. Es tracta de facilitar a
l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i
la programació de manera pràctica. Així mateix es desenvolupen algunes
competències comunicatives, metodològiques
i personals que permetran a
l’alumnat desenvolupar diversos coneixements, habilitats i actituds que podran
aplicar i desenvolupar al llarg de la vida.

_________________________________________________________________________________

Full de matriculació de les activitats extraescolars de la tarda. Marqueu amb
una “X” l’activitat a la que voleu assistir i lliureu-lo a Secretaria del 5 al 8 de
setembre.
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs

Telèfon

e-mail

HORARI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
15.00 – 16.30h
Fem Muntanya
(ESO)

17.05 -18.05h

17.05 -18.05h

Escacs (Primària)

Escacs (ESO)
17.05 -18.20h
Robòtica Lego (Primària)

17.05 -18.35h

17.05 -18.35h

Teatre Musical (1r a 5è Primària)

Aprendre màgia
(CS Primària i ESO)

18.35 – 20.05h
Teatre Musical (6è Primària i ESO)

