INSCRIPCIÓ PER COL·LABORAR EN LES ACTIVITATS
DE L'AMPA
Com a membre de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes de La
Salle Cassà, desitjo col·laborar en les activitats de l'AMPA i el
Col·legi en el proper curs 2013-2014:
1r. Trimestre
Venda de llibres i xandalls
Diada del Pedal
Cantada de Nadal
Pastorets

EDUCACIÓ INFANTIL,
PRIMÀRIA i ESO
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2013-2014
FT-O.S.10-30-001

2n.Trimestre
Preparació cursets i xerrades per a pares/mares
3r.Trimestre
Festival Artístic Infantil, Primària i Secundària
Pinefosc
Sopar de final de curs
Col·laboració en el acte de comiat dels Finalistes
Nom ……………. Cognoms……………............................……
Telèfons ...................................................................................

Associació de Mares i Pares Col·legi La
Salle Cassà de la Selva

Setembre 2013

Benvolgudes famílies,
Us presentem les activitats extraescolars programades per al curs
2013-2014:
Escola Bàsquet
Ballet
Dansa – Fama- Hip Hop - Funky
Mecanografia

Escacs
Escola de tennis
Joc de teatre/Teatre
First Lego League

Hi haurà un servei de biblioteca des de les 2 a 3/4 de 3 adreçat als
nens que es queden a l’escola al migdia a menjador, des de 3r
curs d’EP.
LA JUNTA DE L’AMPA

A més, s’organitzen les següents activitats:

 XXXIII Diada del Pedal, Diumenge 6 d’octubre 2013
 Pels alumnes de Primària i Educació Infantil, Campus
Multiesportiu i Casalet de Setmana Santa
 Pels alumnes d’Educació Infantil i de Primària:
Casalet d’inici de curs.

ACTIVITATS PER ALS PARES:
Curs de tennis: 4 Classes d’1 h. preu 33 €/h. A les instal·lacions
del Club tennis Cassà
Pista de pàdel: Reserva de pista de pàdel 1 h. – 15€/h. A les
instal·lacions del Pin’s/Padel Cassà.
Aprendre a tocar la Gralla o el timbal: 1 h a la setmana, els
dimarts de 20h a 21h a la Salle, inici al setembre i activitat
gratuïta. Informació a Secretaria.
Portar gegants o gegantons: si t’interessa apunta’t a Secretaria.
INFORMACIÓ: www.lasallecassa.com
geganters@lasallecassa.com

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014
(Per poder dur a terme l’activitat hi ha d’haver un mínim de 8
persones inscrites)

DL

DM DX DJ

DV

Escola Bàsquet
Escacs
Ballet
Escola de tennis
Dansa – Fama- Hip Hop - Funky

Joc de teatre/Teatre
Mecanografia

DADES DE L’ALUMNE
Nom:______________Cognoms________________________
___________________Curs: ______________
______________
AUTORITZACIÓ PER FER L’ACTIVITAT:
Cassà de la Selva, ______de_________________2013
Telèfon localitzable: ___________________________
Adreça email: __________________________________
Signat: ______________________________________
Firma del Pare/Mare/Tutor:

FIRST LEGO LEAGUE
ESCACS



Adreçat a tots els alumnes de primària de 3r a 6è
i de 1r i 2n ESO.

HORARI: Dijous de 13:45 h a 15:00 h
dijous de 17:00 h a 18:15 h
PREU: 30 € diari / Socis AMPA 20 €

Extraescolar competició de robots Lego. L’Objectiu és participar a
la competició de robòtica FIRST LEGO LEAGUE
(www.firstlegoleague.es)


Adreçat a tots els alumnes de 5è i 6è de primària i ESO

HORARI: Entre setmana en funció de la disponibilitat dels
participants.
Dissabtes de 10 h a 13 h.

Inici 3 d’octubre i finalitza el 30 de maig.
PREU: 50 € en concepte d’inscripció al FLL, no és import mensual

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀSQUET
Es pretén ensenyar aquest esport als més petits d’una manera
lúdica.
 Adreçat als alumnes de P-5 Educació infantil i 1r, 2n, 3r i 4t
de Primària
HORARI:
PREU:

Dilluns, dimecres i divendres 17,15 a 18,15 h.
35 € mes/ socis AMPA 25 €

Inici el 2 d’octubre i finalitza el 30 de maig.

Inici setembre i finalitza entre gener i març (va en funció de la data
de la competició).
Si esteu interessats envieu un correu a infolego@lasallecassa.com

BALLET
Inici i aprofundiment dels elements bàsics del Ballet i de la Dansa.
Durant el curs s’organitzen diverses actuacions i un Festival Final
de curs on els alumnes demostren el que han après
 Adreçat als alumnes d’Educació Infantil i Primària
HORARI:
Dilluns: 17’15 a 18’15 h
Dilluns: 17’15 a 18’15 h.
Dimecres: 17’15 a 18’15 h.
Dimecres: 17’15 a 18’15 h.
PREU: 1 dia per setmana
2 dies per setmana

P5, 1r i 2n Primària
De 3r a 6è Primària
P3,P4,P5,1r,2n de Primària
De 3r a 6è Primària
20 € mes/ socis AMPA 15 €
37 € mes/ socis AMPA 28 €

Inici el 2 d’ octubre i finalitza el 30 de maig.

DANSA – FAMA – HIP HOP - FUNKY

ESCOLA DE TENNIS

 Adreçat als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Monitoratge TOT OCI.

L’extraescolar de tennis és ideal per tots aquells nens i nenes que
vulguin iniciar-se en el món del tennis. Monitoratge de Club Tennis
Cassà i Magistertennis.

HORARI:
PREU:

Dimarts de 17:00 a 18’15 h.
Dijous de 17:00 a 18’15 h.

 Adreçat a tots els alumes de P5 fins a 6è.

37 € mes/ socis AMPA 28 €

HORARI: dijous de 17:15 h 18:15 h.

Inici 1 d’octubre i finalitza el 30 de maig.

PREU:

JOC DE TEATRE

Inici el 3 d’octubre finalitza el 30 de maig.

Es pretén que aprenguin a expressar-se i divertir-se d’una manera
lúdica a més de fer una introducció en el món del teatre.

MECANOGRAFIA

 Adreçat als alumnes de 1r a 6è de Primària i ESO
HORARI: Dilluns de 13,45 a 14,45
Dimarts de 13,45 a 14,45
Dimecres de 13,45 a 14,45
PREU: 30 € mes/ socis AMPA 20 €
Inici 1 d’octubre i finalitza el 30 de maig.

ESO
1r. 2n i 3r primària
4t, 5è i 6è primària

30 € mes / socis AMPA 20 €

A l’extraescolar de mecanografia es vol aconseguir el domini de la
posició de les lletres en el teclat per facilitar una escriptura ràpida
que els serà ben útil més endavant, aprendre a teclejar amb els
deu dits i sense mirar el teclat, auto-aprenentatge (ells es mesuren
la seva progressió), treballar la concentració i el treball autònom.
 Adreçat a tots els alumes de 1r fins a 6è i ESO.
HORARI: Primària: dilluns i dimecres de 17:15 h 18:15 h.
ESO: dimarts i dijous de 17:15 h – 18:15 h.
PREU:

37 € mes/ socis AMPA 28 €

Inici el 1 d’octubre finalitza el 30 de maig.

Totes les activitats es fan en el mateix centre.

