EXTRAESCOLARS
2017-2018

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

ACTIVITATS PER PARES
Zumba: balla, fes exercici i posa’t en forma els dijous de 20’30 a 21’30h. 12€
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.
Gratuït.
Portar gegants o gegantons: si t’interessa apunta’t a Secretaria. Gratuït

DL

DT

DC DJ

DV

Escola Bàsquet
Ballet
Permanències
Taekwondo
Kids & Us

Funky
Zumba
Robòtica
INFORMACIÓ: Consergeria de l’escola

Taller teatre

Escola d’idiomes
Migdia
Anglès
Extraescolars

Francès

Alemany

Lego

La Salle
DADES DE L’ALUMNE
Nom:______________Cognoms______________________
Curs: ______________

PER PODER APUNTAR-VOS A LES EXTRAESCOLARS, ÉS NECESSARI
SER SOCI DE L’AMPA.

-

Els alumnes del segon torn tindran la possibilitats de quedar-se a les 17:15
a fer deures controlats i ajudats pels entrenadors fins que comenci el seu
entrenament de bàsquet.
Els alumnes del primer torn, un cop acabat l’entrenament, es poden
quedar a fer deures i altres activitats fins que els recullin, abans de les
19:00h

-

ESCOLA D’IDIOMES


LA SALLE CASSÀ ACTIVA

L’Escola d’Idiomes La Salle Cassà-Activa és un projecte d’ensenyament
de llengües estrangeres en horari extraescolar. Els i les alumnes que
participin a l’Escola d’Idiomes La Salle Cassà – Activa tindran la possibilitat
de millorar el seu nivell d’anglès, francès o alemany en grups reduïts.

HORARIS:

TOTES LES ACTIVITATS COMENCEN A L’OCTUBRE I ACABEN AL
MAIG, ACCEPTUANT l’Escola de Bàsquet d’octubre a juny i les
permanències de setembre a juny. (Per poder dur a terme
l’activitat hi ha d’haver un mínim de 8 persones inscrites)

BALLET

Migdies – dll i dc (EI i 1r i 2n EP) i dt i dj (3r, 4t, 5è i 6è EP i ESO)
Tardes – dll i dc (EI i 1r i 2n EP) i dt i dj (3r, 4t, 5è i 6è EP i ESO) – 17’15-18’15

Anglès

francès

alemany

PREU: 57€ + material (35€ EI i 40€ EP i ESO)

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.

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀSQUET
Es pretén ensenyar aquest esport als més petits d’una manera lúdica.


Adreçat als alumnes de P-4 i P-5 i Primària.

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres
1r torn 17:15 a 18:15 h. P4, P5, 1r i 2n
2n torn 18:00 a 19:00 h. 3r, 4t, 5è i 6è
P-3 de 17’15 a 18’15h multiesport. Preu 35€

PREU:

40 € mes.
(el preu és el mateix si venen tots el dies o no)

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
19 € mes.
28 € mes.

TAEKWONDO

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



Adreçat als alumnes de Infantil, Primària i ESO

HORARI:
HORARI:

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

Dimecres de 17:15 a 18:15 h. Mínim 8 alumnes per grup.

PREU: 18 € mes.

PREU: 28 € mes. No socis AMPA 35 €

TALLER EXPERIMENTACIÓ TEATRAL

PERMENÈNCIES CADA DIA DE 17h a 18h

Es pretén contribuir al desenvolupament personal, apropar a la consciència
corporal, fomentar les habilitats comunicatives, donar un espai a la creativitat. Tot
això d’una manera lúdica.

Alumnes de P-3, P-4 i P-5: jocs, danses, titelles, manualitats ... activitats
basades amb el joc i per utilitzar la imaginació.



Alumnes de 1r i 2n EP: jocs, danses, titelles, manualitats ... activitats basades
amb el joc i per utilitzar la imaginació.

Adreçat als alumnes de 1r a 6è de Primària i ESO

HORARI: Dijous de 13,45 a 14,45h
Dijous de 17 a 18’30h
PREU: 23€ mes.

PROFESSORA: Natàlia Peries

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

Alumnes de 3r a 6è EP: estudiar i fer deures a la biblioteca escolar.
PREU: P-3, P-4 i P-5 50€ al mes (mín. 15 alumnes) – 2 monitores
1r i 2n EP 50€ al mes (mín. 8 alumnes)
3r a 6è EP 50€ al mes (mín. 8 alumnes)

Les permanències es pagaran per endavant cada trimestre. De
setembre a desembre, de gener a març i d’abril a juny.

KIDS & US
ROBÒTICA amb LEGO
kids&Us és una escola d’anglès per a infants a partir d’1 any que ofereix una
metodologia pròpia basada en l’aprenentatge natural de la llengua. D’aquesta
manera, des de ben petits aprenen anglès en un context real i de manera efectiva
a partir de situacions molt properes.

 Adreçat només a alumnes de P-3 i P-4
HORARI: Divendres de 13’45 a 14’45
PREU: 57€ mes + material (65€)

ZUMBA
Aprèn a ballar zumba i fes salut tot fent exercici.

 Adreçat a alumnes de 3r d’EP fins a ESO
HORARI: Dimarts de 17’15 a 18’15
PREU: 12€ mes.

ROBÒTICA
T'agraden els ordinadors, dibuixar, pintar i inventar-te coses? En aquest curs
farem animacions, videojocs robots, diferents projectes i experiments.
Aprendrem tècniques creatives, a programar, a crear i a inventar. Perquè ens
encanta crear i compartir fent projectes col·laboratius.
HORARI: dimecres 13’45 a 14’45 (de 1r a 4t EP)
dijous 13’45 a 14’45 ( 5è a 4t d’ESO)
PREU: 38€ mes (amb el material)

Extraescolar orientada a la participació a la competició de robòtica FIRST Lego
League de Girona. Es fan equips en funció dels entrenadors disponibles, que són
pares voluntaris. Es munten els equips abans de l’estiu, interessats demanar més
informació a ampa@lasallecassa.com.
HORARI: dissabtes de 10 a 13h fins al gener/febrer
PREU: 100€ per tota l’activitat

