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GRUPS D’ACTIVITATS

Arts. Per desenvolupar la creativitat i l’expressió artística.
Dansa: Activitat pensada per iniciar-se en aquesta disciplina artística. La seva pràctica permet
millorar la coordinació corporal, la lateralitat i la postura i expressivitat corporals. +info

Esports. Per desenvolupar les habilitats motrius i esportives
Gimnàstica rítmica: Activitat per treballar la coordinació, el ritme, el sentit musical, l'elegància
dels moviments, la lateralitat, les qualitats físiques bàsiques, la memòria, la companyonia i
l'ajut mutu. Hi ha diverses actuacions al llarg del curs escolar +info

Esports i Jocs motrius: Activitat que combina esports i activitats esportives individuals i
col·lectives amb l’objectiu de millorar el desenvolupament motriu, personal i emocional de
l’alumne. +info
•Bàsquet: xarxa d’equips escolars que practiquen el bàsquet de forma setmanal com a
activitat extraescolar. Motivar els participants amb una lligueta anual de caire lúdic i festiu que
engresqui pares, mares i fills.

Transmetre els valors positius associats a l’esport. És un projecte integrador tant en l’àmbit
esportiu, com en el social i el cultural, que té com a objectiu aportar un valor afegit a l’activitat
extraescolar de bàsquet. +info

Idiomes. Per iniciar-se en els idiomes estrangers.
Consulteu les activitats, els horaris i els preus a la web de l’escola.
Anglès des de P3 amb English Skills.

Horaris i preus 2020-21
Nom de l’activitat
Dansa
Esports i Jocs
motrius
Gimnàstica
Rítmica Infantil

Bàsquet

Monitor/a

Cursos als que
s’adreça

Carla Riera

P3

P4

P5

Ariadna Ramos

P3

P4

P5

Eva Garvín

P3

P4

P5

Adepaf

P3

P4

P5

Dies i horari
Dimarts
Dimecres
(P3-P4)
(P5)
17:00h a 18:10h
Dilluns
17:00h a 18:00h
Dijous
17:00h a 18:00h
Dimarts
17:00h a 18:25h

Les activitats de l’escola d’idiomes es troben
publicades a la web de l’escola.

Aula

Preu

Aula Música

22 €

Pati

22 €

Gimnàs

25 €

Pati

23 €

Observacions
1.- El monitor/a va a buscar els alumnes a l’aula i els porta fins al lloc on es realitza l’activitat.
2.- Les famílies han de venir a buscar l’alumne al finalitzar l’activitat extraescolar a l’espai on es realitza.
3.- A les activitats del migdia el monitor/a va a buscar els alumnes al menjador després de dinar. Al acabar
l’activitat retorna els alumnes al monitor/a de menjador (i aquest els acompanya a l’aula a les 15 h)
4.- A les activitats del migdia és imprescindible que els alumnes es quedin a dinar a l’escola.
5.- Algunes activitats inclouen algunes actuacions al llarg del curs (Nadal, Diada de Germanor, Final de
curs).
6.- L’activitat de dansa inclou despeses de 38 € que es cobraran amb el rebut del mes d’octubre en
concepte de vestuari dels festivals.
7.- Per l’activitat de Gimnàstica Rítmica, cal comprar un equipament determinat: mallot (40€) i punteres
(11€). Les alumnes que l’any passat hagin fet l’activitat, no cal comprar mallot i punteres.

Normes i funcionament
1.- Totes les activitats estan dirigides als alumnes de La Salle Figueres.
2.- Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre de 2020 i finalitzaran la darrera setmana de maig 2021.
3.- Les famílies que no són sòcies de l’AMPA han d’afegir un cost de 6,5 € mensuals als preus que figuren a cada
activitat.
4.- La inscripció es farà manualment amb un document que es repartirà a tots els alumnes de l’escola el dia 14 de
setembre de 2020 en format paper. Les activitats de l’escola d’idiomes tenen un document d’inscripció ja disponible a la
web de l’escola.
5.- El full d’inscripció s’haurà de presentar a la recepció de l’escola entre els dies 14 i 25 de setembre de 2020.
6.- L’assignació de places es farà per rigorós ordre de recollida d’inscripcions.
7.- L’impagament dels rebuts suposarà la baixa immediata de l’activitat.
9.- Podeu contactar amb el servei d’extraescolars a través de l’adreça: extraescolars@figueres.lasalle.cat
10.- Les altes i baixes a les activitats extraescolars cal comunicar-les a l’adreça extraescolars@figueres.lasalle.cat, o
adreçar-se a la recepció principal encara que s’hagin comunicat personalment als monitors.
11.- Es cobrarà el mes sencer en el moment de ser alta o baixa de l’activitat extraescolar.
12.- Les mensualitats es cobraran cada dia 1 de mes.
13.- La majoria d’activitats requereixen un mínim d’inscrits per tal de dur-se a terme.
14.- Les activitats de l’escola d’idiomes es regeixen per una normativa pròpia disponible en els documents d’inscripció.
15.- La ràtio de les activitats serà d’un màxim de 15 alumnes seguint un estricte ordre d’inscripcions.

