2022 2023

EXTRA
ESCOLARS

ARTÍSTIQUES
FORMATIVES
ESPORTIVES

INFANTIL

ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES
DANSA

Activitat pensada per iniciarse en aquesta disciplina
artística. La seva pràctica
permet millorar la
coordinació corporal, la
lateralitat, la postura i
l'expressivitat.
30€
EI5 DILLUNS TARDA
EI3 i EI4 DIVENDRES TARDA

Per a desenvolupar la
creativitat i l'expressió
artística

ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES
ART I NATURA

En aquest taller d'art inspirat en la
natura, es potenciarà la part
expressiva de l'infant; seguint unes
pautes que els permetrà orientar-se i
representar conceptes d'una forma
lliure i espontània, fent-los
autònoms.
30€
DILLUNS MIGDIA

Per a desenvolupar la
creativitat i l'expressió
artística

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ESPORTS I
JOCS MOTRIUS

Activitat que combina jocs i
activitats esportives
individuals i col·lectives amb
l’objectiu de millorar el
desenvolupament motriu,
personal i emocional de
l’alumne.
30€
DILLUNS TARDA

Les activitats esportives ens
ajuden a desenvolupar les
habilitats motrius, conèixer
el propi cos i fomentar
hàbits saludables.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
GIMNÀSTICA
RÍTMICA

Activitat per a 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.
30€
DIMECRES TARDA

Les activitats esportives ens
ajuden a desenvolupar les
habilitats motrius, conèixer
el propi cos i fomentar
hàbits saludables.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
BÀSQUET P5

Xarxa d’equips escolars que
practiquen el bàsquet de forma
setmanal com a activitat
extraescolar. Motiva els participants
amb una lligueta anual de caràcter
lúdic i festiu que engresca pares,
mares i fills.
30€
DIMARTS TARDA

Les activitats esportives ens
ajuden a desenvolupar les
habilitats motrius, conèixer
el propi cos i fomentar
hàbits saludables.

Les activitats esportives ens
ajuden a desenvolupar les
habilitats motrius, conèixer
el propi cos i fomentar
hàbits saludables.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
IOGA

El ioga, és una eina molt útil per
l'aprenentatge, ja que a través del
joc , s'aprèn a respirar, a
concentrar-se, a relaxar-se, la qual
cosa és aplicable, sens dubte, a
qualsevol moment de les seves vides.

30€
DIMARTS TARDA

ACTIVITATS
FORMATIVES
LUDOTECA

Activitat diària on els alumnes
disposen d'un espai de joc, reforç
escolar, realització de tallers...
En aquest espai, els alumnes
aprenen a compartir i relacionar-se
amb els seus iguals, alhora que
ajuda al desenvolupament motriu i
a l'adquisició d'habilitats
cognitives.
42€
CADA TARDA

Les activitats formatives, ens
ofereixen un espai on poder
seguir formant-nos i
ampliant el nostre
coneixement fora de l'horari
escolar.

Les activitats formatives, ens
ofereixen un espai on poder
seguir formant-nos i
ampliant el nostre
coneixement fora de l'horari
escolar.

ACTIVITATS
FORMATIVES
ORAL ENGLISH

L'objectiu principal de l'activitat, és
que els alumnes es comencin a
relacionar amb l'idioma en un
entorn lúdic i entretingut.

30€
DIJOUS TARDA

* INSCRIPCIONS
Els interessats en participar en les activitats extraescolars
han d'omplir el formulari de la web de l'escola fins el 20 de
setembre.
Si es vol inscriure a l'alumne a més d'una activitat, s'haura
d'omplir un formulari per cada una.
Les activitats s’iniciaran el mes d’octubre de 2022.

* 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.- Al finalitzar l’activitat, el monitor/a acompanya els alumnes a la porta principal
on esperaran les famílies.
3.- A les activitats del migdia el monitor/a va a buscar els alumnes després de
dinar. Al finalitzar l’activitat, retorna els alumnes al monitor/a de menjador.
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 una despesa extra que es cobrarà amb el rebut del
mes d’octubre en concepte de vestuari dels festivals.

* 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 2022 i
finalitzaran la darrera setmana de maig 2023.
3.- Les inscripcions es gestionaran de manera virtual.
4.- L’impagament dels rebuts suposarà la baixa immediata de l’activitat.
5.- Podeu contactar amb el servei d’extraescolars a través de l’adreça:
extraescolars@figueres.lasalle.cat
6.- 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.

* NORMES I FUNCIONAMENT

7.- Es cobrarà el mes sencer en el moment de ser alta o baixa de l’activitat
extraescolar.
8.- Les mensualitats es cobraran cada dia 1 de mes.
9.- La majoria d’activitats requereixen un mínim d’inscrits per tal de dur-se
a terme.
10.- La ràtio de les activitats serà d’un màxim de 15 alumnes seguint un
estricte ordre d’inscripcions.
11.- L'horari de les activitats de tarda, serà de 16h45 a 18h00.
12.- L'horari de les activitats de migdia, serà de 13h45 a 14h45.
13. - En cas que hagi de recollir a l'alumne una persona no autoritzada,
s'haurà d'avisar amb antelació al correu d'extraescolars o a la secretaria de
l'escola.

