ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2017-18
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Telèfon: 977.23.04.05 / Correu: cesaraugustampa@gmail.com
Web: www.ampacesaraugust.com
PRINCIPIS GENERALS
L’AMPA de l’Escola Cèsar August ofereix un ampli ventall d'activitats extraescolars (migdia i tarda) adreçades als fills i
filles de les famílies. És important, a l’hora de triar, valorar amb els vostres fills les inquietuds i les motivacions dels
nens i nenes envers les activitats. Una mala selecció comporta problemes afegits i genera desinterès per la pròpia
activitat.
Les activitats s'iniciaran el dia 2 d’octubre de 2017 i acabaran el dia 31 de maig de 2018.
Per apuntar-se a qualsevol de les activitats extraescolars cal ser soci de l’AMPA.

PREINSCRIPCIÓ I PREPAGAMENTS0


La preinscripció s'ha de realitzar entre els dies 12 i 21 de juny.

Documentació per presentar
 Full d‛inscripció.
 Butlleta de prepagament.
 Resguard bancari.
Prepagaments
 El prepagament es necessari perquè s’han de contractar els monitors amb antelació per tal de garantir
l'oferta d‘activitats.
 En cas que un nen o nena quedi sense plaça es retorna aquest prepagament.
Llistes provisionals
 17 de juliol al tauler d'anuncis de l'AMPA.
Llistes definitives
 Setembre al tauler d'anuncis de l'AMPA.
Assegurança d’activitats esportives
 El preu de la quota de les activitats esportives NO inclou l’assegurança obligatòria per a la competició amb
el Consell Esportiu del Tarragonès, excepte Futbol i Basquet. Totes les activitats esportives que participin
en alguna competició i/o activitat Organitzada pel CET hauran de pagar-la un cop s’iniciï el curs.

ADJUDICACIÓ DE PLACES
Criteris d’adjudicació
 En el cas de les activitats que ja s‛han dut a terme durant el curs 2016 - 2017, tindran preferència els nens
i nenes inscrits en la mateixa activitat durant aquest curs.
 En el cas de les activitats en que els nens i nenes s’inscriuen per primera vegada, s’adjudicarà la plaça
segons la data (i hora, si s'escau) del registre del resguard bancari, prioritzant els de servei de menjador.

PAGAMENTS DE LES ACTIVITATS



A més del prepagament, les quotes són a l’octubre (70% del que està pendent) i al febrer (30% restant).
La inscripció a l’activitat implica l’obligatorietat de fer tots els pagaments al llarg del curs.

COMPROMÍS DE L’AMPA I DE LES FAMÍLIES




L'AMPA es compromet a vetllar pel bon funcionament de totes aquestes propostes, informar les famílies de
la seva marxa i de les incidències de l'activitat a través dels monitors/res, i coordinadors/es, així com
atendre qualsevol dubte i/o suggeriment, si és el cas.
Si per motius aliens a la voluntat de l’AMPA, una activitat no es pot realitzar, total o parcialment, aquesta
entitat es comprometrà a comunicar-ho a les famílies i a intentar trobar una solució.
Les famílies, pel fet d’inscriure’s a les activitats extraescolars, es comprometen a mantenir una actitud
respectuosa envers els seus responsables i vetllar perquè la conducta dels nens i nenes no perjudiqui ni
alteri el normal desenvolupament d’aquestes extraescolars. En cas que no sigui així, l’AMPA es valorarà la
continuïtat del nen/a a l'activitat.






Per al bon funcionament de les activitats, els recordem que les famílies no poden entrar al centre mentre
s'estan realitzant les activitats extraescolars.
Els monitors/es lliuraran els alumnes a les famílies a la porta petita d'entrada al recinte escolar.
Les activitats es duran a terme sempre i quan el grup es pugui fer (per combinació horària, monitoratge i
nombre de nens i nenes inscrits).
Per tal que els nens i nenes que fan activitats al migdia no vegin afectada la seva correcta dinàmica de
hàbits de menjador, no es permetrà realitzar més d’una activitat extraescolar de migdia per dia.
Al migdia les activitats estaran limitades a 3 hores a la setmana d’activitats extraescolars. Aquesta
restricció no afectarà a les activitats extraescolars de tarda.

Per resoldre qualsevol dubte sobre les activitats, podeu passar pel despatx
de l'AMPA de 9:00h a 11:00h, o fer la consulta per mail.
Teniu informació més detallada sobre cada activitat al plafó informatiu de
l’escola i al facebook de l’AMPA

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES AMB L’ESCOLA
Estimats socis, de cara al curs 2017-18, ens agradaria que tots poguéssiu participar amb les vostres idees i entusiasme
de les decisions que l'Ampa pren per millorar les experiències dels nostres fills a l'escola.
Per aconseguir-ho us informem de les diferents comissions, on tots plegats podrem impulsar els diferents projectes i
novetats d'una manera més oberta i dinàmica.
Us preguem escolliu a quina o quines comissions us agradaria col·laborar, i per facilitar-ho s’explica breument algunes
de les tasques que cada comissió desenvolupa:
 Comissió activitats esportives: gestiona activitats extraescolars esportives, organitza cros Escola Cèsar
August, tastet activitats esportives, diada esportiva,...
 Comissió activitats no esportives: gestiona activitats extraescolars no esportives, organitza casals de Nadal,
de juny i d’estiu, colònies,...
 Comissió menjador: gestiona servei de menjador,...
 Comissió manteniment escolar: vetlla pel manteniment de les instal·lacions de l’escola,...
 Comissió festes: organitza arribada patge reial, festa castanyada, festa carnaval, sopar germanor,
 Comissió espai família: organitza xerrades per pares, sopar d’estrelles,...
 Comissió comunicació: manteniment de web i facebook de l’AMPA i difusió de la informació,...
Nom i cognom:____________________________________ Correo electrònic:_____________________________________
Podreu lliurar aquesta butlleta en el despatx de l’Ampa.
Us esperem a tots,

ACTIVITATS DE MIGDIA
INFANTIL
ACTIVITAT

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

HORA

COST/CURS

CANTA, BALLA I RIU (antic corre, salta i balla) (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4 i P5

13:40-14:40

80 €

TEATRE INFANTIL (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4

13:40-14:40

P5

13:40-14:40

INICIACIÓ AL PATINATGE (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4 i P5
ROBÒTICA (1 HORA x 1 dia /setmana)

13:40-14:40

155 €

P4 i P5

13:40-14:40

225 €

13:40-14:40

185 €

13:40-14:40

440 €

13:40-14:40

205 €

13:40-14:40

120€

125 €

MANUALITATS (1 HORA x 1 dia /setmana)

P4 I P5
AGILITAT MENTAL (1 HORA x 2 dies /setmana)
P5 a 2on
CULTURA POPULAR A TRAVÉS DE LA PERCUSSIÓ (1 HORA X 1 dia/setmana)
P4 i P5

PRIMÀRIA
ESCACS (1 HORA x 1 dia/setmana)
1er i 2on
TEATRE (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er i 2on

2ON

3er i 4rt
5è i 6è

4RT
5È

1ER
3ER

6E

13:40-14:40
12:35-13:35

130 €

INICIACIÓ AL PATINATGE (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er a 6è

13:40-14:40

155 €

13:40-14:40

155 €

12:35-13:35

155 €

12:35-13:35

155 €

12:35-13:35

155 €

12:35-13:35

120 €

13:40-14:40

440 €

PERFECCIONAMENT DE PATINATGE (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er a 6è
MINIHOQUEI LÍNEA (1 HORA x 1 dia /setmana)
3er a 6è
PATINATGE ARTÍSTIC (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er a 6è
PATINATGE OUT-DOOR (1 HORA x 1 dia /setmana)
3er a 6è
TENNIS TAULA (1 HORA x 1 dia /setmana)
3er a 6è
AGILITAT MENTAL (1 HORA x 2 dies /setmana)
1er a 6è
TIMBAL (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er i 2on

13:40-14:40

3er a 6è

12:35-13:35

205 €

GRALLA (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er i 2on

13:40-14:40

3er a 6è

12:35-13:35

205 €

MANUALITATS (1 HORA X 1 dia/setmana)
1er i 2on

13:40-14:40

210€

ACTIVITATS DE TARDA
ACTIVITAT

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

HORA

COST/CURS

PSICO-DESENVOLUPAMENT MOTRIU (1 HORA x 1 dia /setmana)
P3 a P5

16:30‐17:30

155 €

16:30‐18:00

155 €

16:30‐17:30

80 €

16:30‐17:30

160 €

16:30‐17:30

125 €

16:30‐17:30

130 €

16:30-17:30

225 €

16:30‐17:30

120 €

16:30-18:00

110 €

16:30-17:30

220 €

16:30-18:00

255 €

16:30-18:00

255 €

16:30-18:00

235 €

16:30 -17:30

80 €

PSICOJUDO (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4 i P5
INICICIACIÓ ESPORT P4 (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4
INICICIACIÓ ESPORT P5 (1 HORA x 2 dies /setmana)
P5
TEATRE i TEATRE INFANTIL (1 HORA x 1 dia /setmana)
P4 i P5

P5

1er i 2on
3er a 6è

P4

ROBÒTICA (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er a 4rt
5è i 6è
ESCACS (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er a 6è
DANSA (1

1/2

HORES x 1 dia /setmana)

1er i 2on
3er a 6è
MECANOGRAFIA (1 HORA x 2 dies /setmana)
4rt, 5è i 6è
FUTBOL SALA (1

1/2

HORES x 2 dies /setmana)

PRE-BENJAMÍ 1er i 2on
BENJAMÍ 3er i 4rt
ALEVÍ 5è i 6è
BÀSQUET (11/2 HORES x 2 dies /setmana)
PRE-BENJAMÍ 1er i 2on
BENJAMÍ MASC. Y FEM.
ALEVÍ MASC.
ALEVÍ FEM. A i B
JUDO (11/2 HORES x 2 díes /setmana)
1er a 6è
CROS I ATLETISME (1 HORA x 1 dia /setmana)
1er i 2on
3er i 4rt
5è i 6è

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 2017 – 2018
La inscripció a l’activitat implica l‛obligatorietat de pagar els dos pagaments restants al llarg del curs.

CAL RETORNAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ A LA BÚSTIA DE L’AMPA, JUNT AMB LA BUTLLETA DE
PREPAGAMENT I EL JUSTIFICANT BANCARI. NO s’acceptaran inscripcions fora de termini.
DATA LIMIT INSCRIPCIONS 21 de juny de 2017.
Nom de l’alumne/a:__________________________________________ Curs i Grup (17/18):_______
Nom del pare, mare o tutor:____________________________________________________________
Telèfons de contacte:_________________________________________________________________
Correo electrònic (MAJÚSCULES)________________________________________________________
El nen/a té servei de menjador?

SI

NO

ACTIVITATS MIGDIA (Indiqueu amb una creu les activitats triades)
INFANTIL
Robòtica
(P4-P5)

Cultura popular
(P4 i P5)

Canta,balla i riu
(P4-P5)

Iniciació al
patinatge (P4 – P5)

Teatre
infantil
(P4-P5)

Manualitats
(P4 i P5)

Agilitat mental
(P5)

225 €

205 €

80 €

155 €

125 €

185 €

440 € (2 díes)

PRIMÀRIA
Teatre (1er – 6è)

Manualitats
(1er i 2on)

Timbal
(1er a 6è)

Tennis Taula (3er - 6è)

Agilitat Mental
(1er – 6è)

Gralla
(1er a 6è)

130 €

210 €

205 €

120 €

440 € (2
sessions)

205 €

DM

DV

Iniciació al
patinatge (1er – 2on)

Perfeccionament al
patinatge (1er – 6è)

Patinatge out-door
(3er – 6è)

Patinatge artístic
(1er – 6è)

Minihoquei en
línea
(3er – 6è)

Escacs
(1er i 2on)

155 €

155 €

155 €

155 €

155 €

120 €

ACTIVITATS TARDA (Indiqueu amb una creu les activitats triades)
INFANTIL
Psico-desenvolupament
motriu
(P3–P5)
155 €

Iniciació a l’Esport
P4
P5
80 €
160 €

Psicojudo (P4-P5)
155 €

Teatre infantil (P4-P5)
125 €

PRIMÀRIA
Futbol Sala
(1er – 6è)
255 €
Cros i Atletisme
(1er – 6è)
80 €

Robòtica
(1er a 6è)

Bàsquet (1er – 6è)

Judo (1er – 6è)

225 €

255 €

235 € (2 sessions)

Teatre (1er – 6è)

Escacs (1er – 6è)

Dansa (1er – 6è)

Mecanografia (4rt – 6è)

130 €

120 €

110 €

220 € (2 sessions)

TOTAL A PAGAR:

€

BUTLLETA DE PREPAGAMENT CURS 2017-18
Per a la reserva de plaça de les activitats extraescolars es requereix realitzar un prepagament de 30€ per activitat.
Aquests diners no es retornaran mai per motius particulars. Sí que seran retornats en el cas que l’activitat no es
pugui realitzar per motius de grup, horaris o monitoratge.
En el cas del meu fill/a, realitzaré un prepagament de:

Número d’activitats:________________ x 30 € cadascuna =________________€
Què queda pendent de pagar?

TOTAL A PAGAR:

PREPAGAMENT
REALITZAT:
€

PENDENT DE PAGAR:
€

€

€

€

Jo, pare, mare o tutor/a _______________________________________________________________________del nen/a,
___________________________________________________________________________he llegit i sóc coneixedor de les
condicions proporcionades per l’AMPA en aquest fulletó i em comprometo amb la meva signatura a realitzar el
pagament de la quantitat que queda pendent durant els terminis estipulats per l’entitat, ja que els contractes del
monitoratge són anuals.
Nom del pare,mare o tutor/a:__________________________
Signatura:
Data:______________
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AQUEST RESGUARD ES PER A VOSALTRES. SI L’OMPLIU US POT SERVIR DE RECORDATORI DEL QUE HEU DE PAGAR ALS
SEGÚENTS PAGAMENTS. CAL NO PERDRE’L. GRÀCIES.
Nom fill/a:___________________________________________________________________________________________
La quantitat pendent a pagar s’efectuarà en dos pagaments, un a l’octubre (70%) i l’altre al febrer (30%).

PENDENT DE PAGAR:
€
OCTUBRE (70%):
Pendent de pagar x 0,70 =
FEBRER (30%):
Pendent de pagar x 0,30 =

€

€

