ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2016-2017

L’Escola i Ampa Sant Josep, presenten la següent oferta pel curs 16-17. Atenent la molt bona relació i treball realitzat en els darrers
anys oferim uns serveis de qualitat i hem buscat atendre les necessitats tant esportives com econòmiques per les famílies per això hem
creat L’Escola Esportiva Sant Josep, això suposa:
-

Oferta esportiva única amb una sola coordinació.
Programes sincronitzats amb l’Escola Sant Josep per donar un reforç i una continuïtat amb els programes escolars.
Aplicar tarifa única, depenent dels dies/sessions que es realitzin.
Mantenir per tots els serveis el concepte de tarifa plana per poder tenir la quota del juny i dels casals d’estiu inclosa.

Principals novetats:
1) Preus per dia/sessió amb incorporació tarifa plana per tota l’oferta. 1,2,3,4 o 5 dies costarà 15,25,35,40 o 45 euros
2) Tarifa plana: Preu molt ajustat i ben distribuït, pensat per les famílies que voldran fer casal d’estiu i activitats tot l’any.
1) Per una quota de 56, 52, 48, 43 o 38 euros mensual es pot fer 5,4, 3,2 o 1 dia setmanal d’extraescolar durant el curs i tot el
casal d’estiu que vulguis, (no inclou menjador ni acollida).
2) En cas de no poder fer el casal d’estiu per raons de salut o de força major (trasllat laboral, canvis situació familiar etc) es
retornaria el diferencial de la tarifa plana amb el preu normal. Per exemple si s’ha escollit 3 dies= 48 euros mensuals i no es fa
casal, es retornaria 13 euros per cada mes, que és la diferencia de venir 3 dies a una quota de 35 euros.
3) Tallers i reforç lúdic pensats per millorar els aprenentatges de manera divertida i esportiva, basat en la bona experiència de les

competències bàsiques. Per a nens/es de 3er a 6è.
1) Taller de revista esportiva escolar (pensat per nois/es que vulguin reforçar les llengües)
2) Taller d’auxiliar de competicions (pensat per nois/es que vulguin reforçar les matemàtiques)
3) Sessions de reforç lúdic, a on repassarem, farem deures, jugarem farem esport i sobretot ens divertirem molt aprenent.

Curs 2016-2017
1 dia- 15€
2 dies-25€
3 dies-35€
4 dies-40€
5 dies-45€

PREUS

Tarifa Plana 38€
Tarifa Plana 43€
Tarifa Plana 48€
Tarifa Plana 52€
Tarifa Plana 56€

GRUPS

P3-P5
P5
De 16h-17h30
P3 A P5
De 16h-17h30

1er a 2on
1er a 2on
De 16h-17h30
1er a 3er
De 16h-17h30

3er a 6è
3er a 6è
De 16h-17h30
3er a 6è

GRUPS
Tot i fer una distribució estàndard de 3 grups
1) p-3 a p-5, 2) 1er a 2on, 3) 3er a 6è poden
produir-se excepcions.

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Desenvolupament psicomotriu necessari per adquirir patrons bàsics de moviments que podran ser utilitzats en
qualsevol esport o pràctica esportiva. Treball amb dinàmiques de grup i joc global
Jocs populars

Psicomotricitat

PARES MARES
16h15 a 17h15

Psicomotricitat amb
ritme
Psicomotricitat

Psicomotricitat

Iniciació esportiva

Iniciació esportiva amb diferents esports i formes jugades. Molt de joc i diversió per tal que agradi la pràctica
esportiva i els valors que l’acompanyen.
Iniciació esportiva

Iniciació esportiva

Psicomotricitat

Iniciació esportiva

Zumba

Taekwondo

Dança moderna

Taekwondo

Iniciació esportiva

Inici d’esports i competicions, gaudint dels valors que acompanyen l’esport i aprenent a guanyar i perdre.
Activitats esportives
Iniciació Pentatló Escola
Zumba
De 16h a 17h30

Activitats esportives

1er a 4rt 16h a 17h30
5è a 6è 18h30 a 19h30
3er a 6è
De 16h a 17h30

Pares/mares
És gratuït si és té fill/a inscrita en alguna de les
activitats

Pentatló Modern BLUME
18h a 20h
Zumba

Taekwondo

Dansa moderna
De 17h a 18h30
Bàsquet
Amb Club Bàsquet
Joventut Sant Vicenç
Pentatló Modern BLUME
18h a 20h
CAminar COrrer

Activitats esportives

Taekwondo

Bàsquet
Amb Club Bàsquet
Joventut Sant Vicenç
Pentatló Modern BLUME
18h a 20h
CAminar COrrer
Bàsquet

