Cassà de la Selva

EXTRAESCOLARS
2021-2022



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 en grups reduïts.
www.plataforma-activa.org
Trobareu tota l’oferta horària en la plana web de
l’escola: www.cassa.lasalle.cat
XINÈS: Gestionat per l’institut de Llengua i Cultura
Xinesa de Girona. Per realitzar la inscripció de
xinès poseu-vos en contacte amb secretaria.

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀSQUET
Adreçat als alumnes de P-3 fins a 6è de Primària
Es pretén ensenyar aquest esport d’una manera lúdica per tal de fomentar el treball en
equip, el coneixement d’un esport i aprofitar tots els beneficis de l’esport per a una
vida saludable:
HORARIS:
Dilluns, dimecres i divendres
- P3, P4, P5 i 1er en horari de 17’15h a 18’15h
(Els alumnes de P3, P4, P5 i 1er es podran
quedar fins a les 19’00h)
- 2on, 3er, 4rt, 5e i 6e en horari de 17’15h a 19’00h
PREU: 37€ (El preu és el mateix si venen tots els
dies o només 1) No socis AMPA 46 €
L’escola de bàsquet inicia la seva activitat el dia 5
d’octubre i finalitza igual que l’escola, al mes de juny.

DANSA i MOVIMENT (infantil)
Adreçat als alumnes d’Educació Infantil
Inici i aprofundiment dels elements bàsics del ball.
Durant el curs s’organitzen diverses actuacions i un
Festival Final de curs on els alumnes demostren el
que han après.
Monitoratge TOT OCI.
HORARI:
Dilluns: 17’15h a 18’15h de P3 a P5
Dimecres: 17’15h a 18’15h de P3 a P5
PREU: 28 € mes. No socis AMPA 35 €

RITME i BALL (primària)
Adreçat als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Monitoratge TOT OCI.
HORARI:
Dimarts de 17’00h a 18’15h
Dijous de 17’00h a 18’15h
PREU: 28 € mes. No socis AMPA 35 €

MEDIACIÓ ESCOLAR
Adreçat als alumnes de L’ESO.
La Mediació Escolar com a Eina de Convivència, permet apendre a utilitzar
el conflicte com a eina educativa i de coneixement individual i col·lectiu.
HORARI:
Dijous de 17’00h a 18’00h
Activitat gratuïta

CORAL
La màgia de la coral rau en el fet que és una
activitat que fomenta la germanor i el treball en
equip, ajuda els alumnes a perdre la por davant el
públic i els dona seguretat i autocontrol.
De la mateixa manera, els alumnes aprenen tècnica
vocal, rítmica i fonaments de coreografia.
HORARI:
Primària: dimecres de 14’00h a 14’45h
Secundària: dijous de 14’00h a 14’45h
PREU: 12€ tot el curs. No socis AMPA 16 €

ACTIVITATS PER PARES
• 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.
Activitat gratuita.
Informació Consergeria de l’escola.

ROBÒTICA
Extraescolar de programació i robòtica creativa.
Ens apropen a la programació de sensors i
actuadors; i al disseny i muntatge d'estructures de
robots. Descobrim com fer que es moguin i les
nocions bàsiques de programació.
Aquesta activitat vol promoure la participació
activa, facilitar una comunicació clara i un diàleg
respectuós, i fomentar la creativitat en els treballs
per equips.
HORARI: Dimecres 13’45h a 14’45h de P3 a 6è EP
PREU: 40€ mes (amb el material)
No socis AMPA 50€

ROBÒTICA amb LEGO
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@cassa.lasalle.cat
HORARI:
Horaris i preus a definir en funció dels equips
i el número de participants.
PREU: Habitualment ha sortit a 100 €
per tota l’activitat.
Per alumnes de PRI5 a ESO4.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2020-2021
DLL

DM

DC

DJ

DV

DS

ESCOLA DE BÀSQUET
ANGLÈS I FRANCÈS

WWW.PLATAFORMA-ACTIVA.ORG

XINÈS
CORAL (PRIMÀRIA)
CORAL (ESO)
ROBÒTICA INF/PRIM
Dia i horari a convenir pels equips / entrenadors.

ROBÒTICA LEGO
RITME i BALL (PRIMÀRIA)
DANSA i MOVIMENT
GRALLA O TIMBAL
MEDIACIÓ ESCOLAR

MARQUEU A LA RETICULA L’ACTIVITAT ESCOLLIDA
Totes les activitats comencen a l’octubre i acaben al maig per poder dur a
terme l’activitat hi ha d’haver un mínim de 8 persones inscrites).

DADES DE L’ALUMNE
NOM:
COGNOMS:
CURS:

Cassà de la Selva
Carrer del Germà Agustí, 25
17244 Cassà de la Selva -Girona
T. 972 46 02 61
cassa.lasalle.cat

