EXTRAESCOLARS
CURS 2017-2018

INFORMACIÓ:

INSTITUT-ESCOLA
LES VINYES

 HORARI: De 16:30h a 18:00h.
 DATA D’INICI: 2 d´Octubre
 PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Del 18 al 22 de Setembre (inclosos)
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ENGLISH
FUN!

DIJOUS
FUTBOLET
1r a 5è

P3 a P5

BALL
MODERN
1r a 5è

ANGLÈS

DIVENDRES

1r a 5è
(Inscripció
obligatòria els
dos dies)

TEATRE I
DINÀMIQUES
RELACIONALS
1r a 5è

ANGLÈS

1r a 5è
(Inscripció
obligatòria els
dos dies)

PATINATGE
1r a 5è

Mínim d’alumnes inscrits per obrir grup: 8 nens/es

PREUS EXTRAESCOLARS

PREUS:

1 dia set.

2 dies set.

3 dies set.

4 dies set.

5 dies set.

22€

32€

41€

46€

49€

Per poder participar de les activitats Extraescolars cal ser SOCI DE L’AMPA

Descompte del 5% per a germans

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A l'AMPA de l'escola.
A Coordinació: 607.725.688
coordinacio@ms-extraescolars.com

Organitza:

Col.labora:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS LES VINYES / CURS 2017 - 2018
ENGLISH FUN
ANGLÈS
P3 – P5 / Dimarts
1r – 5è / Dimarts i Dijous

De 16.30h a 17.45h
Adequat a l’edat escolar, i de manera
dinàmica
i
divertida,
adaptant
els
continguts curriculars per a cada curs com
a guia, fixem la millora de comprensió i
expressió oral de l’anglès, a través d’una
gran varietat d’activitats, cançons i treballs
manuals per tal de familiaritzar-nos amb el
idioma de la manera més dinàmica
possible.

TEATRE I DINÀMIQUES RELACIONALS
1r – 5è / Dimecres

De 16.30h a 17.45h

A través de l’expressió teatral desenvoluparem
la nostre imaginació, creativitat i expressió.
Interpretarem i construirem escenaris,
mantenint sempre per sobre de tot la
creativitat de la nostre vena artística.

PATINATGE
1ra 5è / Divendres
De 16.30h a 17.45h

FUTBOLET
BALL MODERN

1r a 5è/ Dijous

1r – 5è / Dilluns

De 16.30h a 17.45h
De 16.30h a 17.45h

Amb aquesta activitat volem que els infants de
manera lúdica i divertida s'introdueixin al món
del ball a través del ritme i el moviment del cos,
amb la música com a element fonamental.
L'objectiu és desenvolupar la psicomotricitat i la
coordinació
. dels infants, potenciant el sentit del
ritme a través dels moviments corporals.

Fomentarem la pràctica d’esport, el joc en
equip, el companyerisme, etc. A través de la
coneixença del futbol. Es tracta d’un treball
de continguts psicomotrius que permeten el
ple desenvolupament motriu de l’infant
mitjançant l’esport de manera lúdica.

Activitat de sincronització i diversitat de
moviment que té com a objectiu que els infants
assoleixin equilibri amb els patins, per tal de
millorar la coordinació del cos. Realitzarem
circuits i jocs lúdics per aprendre a patinar.

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

INSTITUT ESCOLA LES VINYES
CURS 2017-2018
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Domicili:
Noms i Telèfons de contacte:

Soci de l’AMPA?
Curs:

e-mail:
MARQUEU L’ACTIVITAT ON US VOLEU INSCRIURE:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ENGLISH
FUN!
P3 a P5

BALL MODERN
1r a 5è

DIJOUS

DIVENDRES

FUTBOLET
1r a 5è

ANGLÈS
1r a 5è
(Inscripció
obligatòria els dos
dies)

TEATRE I
DINÀMIQUES
RELACIONALS
1r a 5è

ANGLÈS
1r a 5è
(Inscripció
obligatòria els
dos dies)

PATINATGE
1r a 5è

Observacions / Al·lèrgies:

AUTORITZACIONS OBLIGATÒRIES:
Jo, Sr/a ................................................................................................ amb DNI:....................................
Autoritzo aquest alumne a efectuar l'activitat/servei/esports contractats, sense que representi cap inconvenient per
a ell mateix, cap tipus de lesió, malaltia ni cap situació especial que no hagi notificat prèviament per escrit a
l'escola.
Accepto sota la direcció facultativa adequada, en cas d'extrema urgència, i si no ha estat possible establir
contracte previ amb els pares o tutors, es prenguin les decisions medico-quirúrgiques que n'esdevinguin necessàries.
Autoritzo que la imatge d'aquest alumne pugui ser registrada durant l'activitat i utilitzada amb finalitats
promocionals de la mateixa. El dret de la pròpia imatge esta regulat per la llei orgànica 1/1982, de protecció civil
del dret d'honor a la intimitat personal i familiar.
Prego que a partir de la data indicada siguin atesos a càrrec al meu compte els rebuts mensuals presentats per sota
concepte d’Activitats Extraescolars.

Codi
Pais

IBAN

Entitat

Oficina

Dígit de
control

Número de compte

Signatura:
Data: ________________________

* En cada rebut retornat, hi haurà una penalització de 5€.
* A partir de 2 rebuts impagats, l’alumne serà donat de baixa AUTOMÀTICAMENT de l’activitat.
* Les altes i baixes s’hauran de notificar abans del dia 20 del mes anterior. Les modificacions fora de termini implicaran el
pagament íntegre de la quota.
* És indispensable omplir i entregar el full d’inscripció a l’AMPA o per mail a coordinacio@ms-extraescolars.com ABANS de
participar a l’activitat

