Barcelona, 13 de setembre de 2019

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA
MONTSENY. CURS 2018-2019.
Benvolgudes families,
Us fem arribar la informació de la oferta d’activitats extraescolars prevista per aquest curs escolar. En cas
que estigueu interessats en alguna activitat, haureu de retornar el full corresponent omplert ABANS DEL
PROPER 21 de setembre. Les butlletes s’han de deixar a la bústia de l’AFA. Per a qualsevol dubte o
aclaració podeu contactar amb nosaltres al mail extraescolarsmontseny@gmail.com .

ATENCIÓ:

● Totes les activitats ofertades començaran a l’octubre, menys futbol, que s’iniciarà
al setembre.
● Per realitzar la inscripció trobareu dos butlletes: una per a les activitats organitzades
per Diver’s i una altra per a la resta d’activitats ofertades. Si esteu interessats en
activitats de diferents organitzadors haureu de cumplimentar ambdós fulls (una per
a skate i una altra per a patinatge, per exemple). Cada dossier porta adjunta la
butlleta corresponent a les activitats descrites.
● En cas de que una activitat excedeixi el número màxim d’inscrits, tindran
preferència els que ja estaven apuntats amb anterioritat a l’activitat (sempre que
hagin fet arribar a l’AFA el full d'inscripció) i per la resta s’establirà una llista
d’espera. Les activitats que no arribin al mínim d’inscripcions estipulat no es duran a
terme.
● Els rebuts de les activitats es passaran entre el dia 1 i 5 de cada mes mitjantçant
domiciliació bancaria, tret de Teatre Musical, on serà la familia l’encarregada de
fer la transferència. Els que no paguin els rebuts domiciliats, hauran d’anar a
CatalunyaCaixa i abonar els rebuts abans del dia 5 de cada mes, sino aquell mes el
nen no podrá fer l’extraescolar.
● Per donar-se de baixa d’una activitat s’haurà d’informar a l’empresa organitzadora
abans del dia 20 del mes anterior mitjançant un e-mail a
extraescolarsmotseny@gmail.com, sino es passarà el rebut.
● La normativa d’activitats extraescolars de l’AFA estableix que el fet de participar en
qualsevol activitat extraescolar és voluntari i per tant s’exigeix bon comportament.
● Els dies de pluja, les activitats esportives que es fan a l’exterior tindran un pla
alternatiu específic per a cada activitat que es definirà a principi de curs, atenent a
l’edat dels participants i a l’espai disponible per dur-lo a terme.
● Per a l’activitat de piscina Putxet el trasllat corre a càrrec dels pares, així com la
recollida al lloc de realització de l’activitat.

● Us recordem que és possible demanar beca per a les activitats extraescolars de
fútbol i d’aquelles organitzades per Diver’s (dossier adjunt). Les beques es podràn
demanar a partir de setembre, tot i que estaran supeditades a que l’activitat es
pugui dur a terme degut al nombre d’inscrits. La gestió i aprovació de dita beca no
depenen en cap cas de l’AFA.
● El dia 20 de Setembre a les 16:30 h Diver’s oferirà una festa demostració de les
activitats que ofereixen. Podreu veure un tastet del que fan a les classes, treuran
dubtes i us ajudarà a decidir-vos. Us animem a que us quedeu a la tarda per poder
gaudir de l’espectacle!

Característiques d’aplicació general en les activitats extraescolars de la nostra
escola:
Es prioritza l’ASPECTE LÚDIC. Volem que el denominador comú de totes les activitats sigui passar-ho bé. Per
tant el joc serà un mitjà habitual en les activitats.
PARTICIPACIÓ. L’oferta de propostes va destinada a assolir el màxim de participació, independentment del
nivell de cadascú.
CREACIÓ D’HÀBITS I VALORS: respecte, esforç, relació de grup, diversió, i respecte a les normes i els
resultats.
En les activitats esportives es donarà més importància a l’aprenentatge que al resultat. Per aprendre i
gaudir de la competició cal reconèixer i valorar els companys, els rivals i els àrbitres com a persones
indispensables per gaudir de l’activitat.

UN PETIT APUNT SOBRE LES ACTIVITATS...
FUTBOL
FUTBOL-INICIACIÓ 1. Activitat per 1er i 2on.
Preu aproximat 28 Euros/mes (pagament trimestral)
Dimarts i Dijous de 16:30 a 18 hores l’activitat és realitzarà al Farigola
FUTBOL 2. Activitat per 3er i 4art
Preu aproximat 35 Euros/mes (amb competició), o 28 euros/mes (sense competició)
(pagament trimestral)
Dilluns i Dimecres de 16:30 a 18 hores l ’activitat és realitzarà al Farigola
FUTBOL 3. Activitat per 5è i 6è
Preu: 35 euros/mes (amb competició), o 28 euros/mes (sense competició) (pagament trimestral)
5è i 6è: Dilluns i Dimecres de 18 a 19 hores l ’activitat és realitzarà al Farigola.
De 16:30 a 18 hores l’escola Farigola ofereix el servei d’acollida gratuït amb monitors.
Hi ha la possibilitat d’inscriure’s només un dia (19 eur), o un dia i competició (28 eur)

PISCINA
Activitat per totes les edats, de P3 a 6è.

Dilluns de 17:00 a 17:45h de P3 a P5
Dilluns de 17:30 a 18:15h de 2on a 6è
A la Piscina Municipal del Putxet.
Preu aproximat: Infantil: 62€ trimestrals
Primaria: 55,5€ trimestrals

ANGLÈS
Els nens/es aprenen anglès a través de jocs i activitats didàctiques.
Es diverteixen i desenvolupen la seva imaginació i creativitat.
Les classes estan enfocades a l’expressió i comprensió oral de l’anglès,
reflectida en situacions quotidianes, que l’alumne trobarà fora de l’escola ara i
en un futur. Els alumnes també treballen la redacció i la comprensió escrita.
Oxford House ens garanteixen un seguiment per al bon funcionament de les classes:
-

Observació regular dels professors per garantir un ensenyament de qualitat
Enviaran un informe trimestral als pares de tots els alumnes resumint el progrés del nen/a
Portes obertes per poder veure com treballen a classe
Plataforma online per els alumnes, que facilita la comunicació entre l’acadèmia, els nens/es i els
seus pares. Podeu visitar el següent enllaç: http://oxfordhousejovenes.com/

- dijous de 16:30 a 17:30h Infantil
- dimarts de 16:30 a 17:30h Primaria
Preu aproximat: 26 €/mes i un pagament inicial de 20 € en concepte de material que s’abonarà en el
rebut d’octubre.
Descompte d’un 10% del preu total per família amb més d’un fill matriculat

SKATE
L’activitat va dirigida a tots els alumnes de primaria i l’objectiu principal és poder
proporcionar a nivell:
-Fisiològic:  treball d’equilibri, propiocepció i coordinació de tot el cos.
-Psicològic: treball d’autosuperació i autoestima.
-S
 ocial: Experiència individual i en grup (compartida)
-Ensenyament- Aprenentatge: reptes constantsneixement personal.
Trovareu més informació a w
 ww.ungravityboard.com

Dijous de 16:30 a 17:30

Preu: 25€/mes

TEATRE MUSICAL

El teatre musical és la disciplina més completa que hi ha, ja que és la suma de les tres disciplines principals
d’arts escèniques: teatre, cant i dansa.
A final de curs es posarà en pràctica tot alló aprés durant el curs a partir d’una obra de Teatre Musical que
es presentarà a un teatre de Barcelona o la mateixa escola.
Per a més informació a www.exitescenic.com

Dimarts de 16:30 a 17:45

Preu: 20€/mes

Benvolgudes famílies,
Us informem que el pagament de les activitats extraescolars es realitzarà mitjançant domiciliació bancària,
pel que us agrairíem que ens el retornéssiu complimentat abans del 21 de Setembre.
Informem que en cas de devolució d’un rebut presentat, aquest s’haurà de fer efectiu mitjançant
ingrés en el nº de compte de l’AFA (ES65 0182 3973 1402 0009 2261) en un termini màxim de 2 setmanes
liquidant l’import retornat més 3 € en concepte de despeses de devolució, de no fer-ho entendrem que
l’alumne queda donat de baixa de l’activitat en qüestió.
Atentament,
AFA CEIP MONTSENY
extraescolarsmontseny@gmail.com

FULL AUTORITZACIÓ BANCÀRIA:
En/Na,.......................................................................... amb DNI ........................,
telèfon................................. i e-mail.......................................................................... com a
pare/mare/tutor del nen/a ................................................................................. del curs ....................del CEIP
MONTSENY, autoritzo a l’AFA de l’escola MONTSENY a domiciliar en el meu compte els rebuts
corresponents a les activitats extraescolars realitzades pel meu fill/a durant el curs 2018-2019
ENTITAT:
OFICINA:
DC:
Nº COMPTE:
IBAN:
A Barcelona a ........... de ............................ de 2018
Signat (Titular del compte)

MARQUEU AMB UNA X LES ACTIVITATS A LES QUALS VOLEU FER LA PREINSCRIPCIÓ, per futbol especifiqueu si faran
1 o 2 dies i quin dia (per a futbol).C DANSAT

PISCINA
ACTIVITAT
ANGLES

SELECCIO

DIES
-----------------

FUTBOL
SKATE
PISCINA PUTXET

---------------------------------

TEATRE MUSICAL **

-----------------

** Teatre musical és la única extraescolar que el pagament no serà domiciliat, la familia serà
l’encarregada de fer l'ingrés mensual. Properament us donaran la informació.

DIVER´S
Associació d´Esplai
Passatge Canadell 2 bis BCN 08025
Tel: 93 446 42 91-662 51 85 26
diversesplai@hotmail.com

www.diversesplai.org
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Benvolgudes famílies, us oferim el programa d´ activitats extraescolars per al curs 2018-19 esperem que les
trobeu prou interessants, divertides i educatives. Les places son limitades i es reserva el dret d´ anul·lar
qualsevol activitat si no hi ha un mínim de 8 alumnes per grup. Els grups son per edats de 3 cursos
consecutius. Hi ha activitats en les què es podrà demanar beca. El proper dijous 20 de setembre oferirem una
mostra d’algunes de les activitats que us oferim.. Us convidem a quedar--vos després de classe al pati de
l’escola per poder fer-ne un tastet. Podreu aprofitar per veure el que fem a l’aula i resoldre dubtes.
JUDO

ES POT DEMANAR BECA

DILLUNS
1r-6è
16´30-17´45
20´00 € mensuals
És una activitat esportiva però a l´ hora una disciplina i una filosofia de vida que fomenta la concentració, el respecte, la relaxació, les
habilitats físiques, l´ autocontrol, el coneixement del propi cos i les seves limitacions, l´ observació, l´ autoestima i seguretat
El Judo no és una tècnica d´ atac si no de defensa que promou la no violència.
❒ PROTOCOL, INDUMENTARIA, SALUTACIONS I CATEGORIES
❒ CONCENTRACIÓ
❒ INMOBILITZACIONS
❒ CLAUS DE CAMES
❒ CLAUS D´OMBROS
❒ CLAUS DE CADERES
❒ JOCS DE PEUS I MANS
❒ BLOQUEIG
❒ CAIGUDES I AGAFADES
❒ SUTEMIS
Per aquesta activitat s´ haurà de disposar de la indumentària necessària (kimono)

TALLER DE CIRC

ES POT DEMANAR BECA

DIJOUS
1r-6è
16´30-17´45
A l´ hora que coneixem el món del Circ, aprenem i practiquem moltes habilitats, jocs i valors.
Mitjançant el món del circ, treballar tècniques i habilitats fisic-corporals amb i sense aparells.
Treball en valors: jocs d´ equip, treball de l´ autoestima, dels límits i la superació,
valorar l´ esforç.
● JOCS CORPORALS DE DOMINI I
CONEIXEMENT DEL PROPI COS
● JOCS DE DOMINI I CONEIXEMENT
DE L´ESPAI I ELS ELEMENTS
● JOCS D´EXPRESSIÓ
● JOCS D´ACROBÀCIA
● EQUILIBRIS
● COORDINACIÓ I RITME CORPORAL
● MALABARS, PLATS, CARIOQUES, CERCLES…
● TELES I TRAPECI

ESCACS
DIJOUS

20´00 € mensuals

ES POT DEMANAR BECA
P5 a 6è

14-15h MIGDIA

Treballar la concentració, sentit estratègic, intel.ligència i enginy mitjançant el joc dels escacs.
❒ MOVIMENT DE PECES
❒ REGLES I REGLAMENT

16´50 € mensuals

❒
❒
❒
❒

PECES I MOVIMENT
PLANTEJAMENT DE JUGADES
L´ENROC
ESCAC I MAT

PATINATGE ARTÍSTIC
DE 1R

ES POT DEMANAR BECA A PARTIR

DIMARTS
P5 – 6è
16´30-17´45h
20´00 € mensuals
Aprendre a patinar i practicar diferents habilitats amb els patins. Treball de la sensibilitat artística englobada en aquest esport
❒ DOMINI DELS PATINS
❒ EQUILIBRI I LLISCAMENTS
❒ ARRENCADA I FRENADA
❒ CIRCUITS I VELOCITAT PATINATGE URBÀ
❒ JOCS ESPORTIUS
❒ LATERALS I ESQUENA
❒ JOCS I COREOGRAFÍES DE PATINATGE ARTÍSTIC.
S´HA DE DISPOSAR DE PATINS,

DANSES URBANES / HIP-HOP
1R
DILLUNS

1r-6è

ES POT DEMANAR BECA A PARTIR DE
16´30 – 17´45 h

20´00 € mensuals

Aquestes danses que van néixer al carrer en els 70, inclouen molts tipus de disciplines i estils.
Implica un bon domini del cos i el ritme, i treballa la força, l´ equilibri i la coordinació.
Es basa principalment en figures corporal a terra.
El hip-hop com a dansa urbana inclou tots els altres estils.
Recupera la verticalitat i es treballa mitjançant ritmes i coreografies
on podrem donar valor a la feina tan en equip com individual.
Recull també tot un treball d´ expressió corporal, expressió de sentiment, coordinació i sincronització.
Coreografies de grup amb les músiques urbanes més clàssiques i les més actuals

CAPOEIRA
BECA

ES POT DEMANAR

❒ DIIMECRES
❒ 1R-6È
❒ 16´30-17´45
❒ 20´00 € mensuals
Entre l´esport i la dansa, practiquem, coneixem la filosofia i la tècnica d’aquesta tradició brasilera.
La 
capoeiraés una expressió cultural que engloba diverses facetes. La més coneguda és la faceta
d'art marcial
, encara que la resta són igual d'importants: la faceta musical i d'expressió corporal, la faceta
oral/lingüística i la faceta tradicional. Va ser desenvolupada en Brasil per descendents d'esclaus africans.
Es coneix per moviments ràpids i expressius, que utilitzen braços i cames per executar maniobres de
gran agilitat en forma de puntades, girs i demolicions. La capoeira en situacions reals incorpora
moviments baixos i desequilibrant, mentre que en l'àmbit esportiu s'utilitzen més els moviments alts i les demostracions d'habilitat.
Una característica que distingeix la capoeira de les altres arts marcials és la seva música. Els practicants d'aquest art marcial no
solament aprenen a jugar i lluitar, sinó també a cantar i tocar els instruments típics. Un capoeirista avançat que ignora la música és
considerat incomplet. Altres expressions, com maculelêo samba di roda,són molt associades a la capoeira, encara que tenen orígens
i significats diferents.
El novembre de 2014, la capoeira va rebre el títol de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

JOC DANSAT / DANSA CREATIVA
❒ DIMECRES

❒ P4-P5

❒ 14-15h MIGDIA

❒ 16´50€ mensuals

Aprendre a gaudir tot ballant. Iniciar-se en els principals passos de ball i ritmes. Aprendre a expressar-se
mitjançant la dansa. Crear nous espais d’imaginació. Aconseguir una bona coordinació corporal.
❒ JOCS D’EXPRESSIÓ I SENSORIALS MITJANÇANT LA MÚSICA
❒ PASSOS BÀSICS -INICIACIÓ A LA DANSA
❒ MOVIMENT I ESPAI
❒ EVOLUCIONS
❒ RITME -COORDINACIÓ
❒ COREOGRAFIES MODERNES

VOLEI
BECA

NOU!!!

ES POT DEMANAR

❒ DILLUNS
❒ 1R-6È
❒ 16´30 A 17´45h.
Practicar el VOLEI com a esport amb els valors de treball d´ equip i esportivitat que comporta
❒ PREPARACIÓ FÍSICA
❒ JOCS ESPORTIUS
❒ JOCS I PREPARACIÓ FÍSICA
❒ PASSES MANS I BRAÇOS
❒ REMAT I SERVEIS
❒

❒

20´00 € mensuals

“PINTA LA MÚSICA”

NOU!!!

❒ P3-P5
❒ DILLUNS
❒ 16´30 A 17´45h
❒ 20 € MENSUALS
Taller d´expressió artística: dibuix i pintura a través de la música. És un taller de creativitat. Ens expressarem amb la pintura i el dibuix,
mitjançant l´audició musical, que utilitzem amb un enfoc lúdic.
❒ RELAXACIÓ, AUDICIÓ, EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS
❒ SENSIBILITZACIÓ MUSICAL.
❒ DIFERENTS TÈCNIQUES I MATERIALS DE DIBUIX (LLAPIS DE DURESA VARIADA,
CARBÓ, SANGUINA…)
❒ DIFERENTS TÈCNIQUES AMB PINTURES (TEMPERA, GUASCH, CERES, PASTEL,
OLIS, ACRÍLICS, AQUAREL.LA, RETOLADOR…).
❒ RECERCA PLÀSTICA AMB DIFERENTS MATERIALS I TÈCNIQUES.
❒ EXPERIMENTACIÓ AMB DIFERENTS SUPORTS.
❒ TEORIES I CONEIXEMENT DELS COLORS.
SINESTÈSIA: La música té colors? podem dibuixar les sensacions? olors… sabors… treball de l´expressió pictòrica mitjançant la
música

BASQUET
BECA

NOU!!!

❒ 1R A 6È
❒ DIMECRES
❒ 16´30 A 17´45
Practicar el BASQUET com a esport amb els valors de treball d´ equip i esportivitat que comporta
❒ PREPARACIÓ FÍSICA
❒ JOCS ESPORTIUS
❒ BOT, PASES I RECEPCIÓ
❒ DEFENSA I ATAC
❒ MANTENIR LA PILOTA
❒ TIR A CANASTA
❒ JUGADES

PRE-ESPORTIU

ES POT DEMANAR
❒

20 € MENSUALS

NOU!!!

❒ P3 A P5
❒ DIMECRES
❒ 16´30 A 17´45
❒ 20 € MENSUALS
Activitat on els més petits, mitjançant els jocs esportius, aprendran a practicar diferents habilitats físiques, tot treballant des del
coneixement del cos i les seves pròpies limitacions. Treballar la psicomotricitat des de la vessant de l’esport és un pas previ a la
iniciació a l’esport.
❒ JOCS ESPORTIUS I PSICOMOTRIUS
❒ LATERALITAT, COORDINACIÓ, EQUILIBRI
❒ JOCS DE MOVIMENT INDIVIDUAL I COL·LECTIU
❒ INICIACIÓ A DIFERENTS ESPORTS
❒ CIRCUITS I JOCS ALTERNATIUS
❒ TÈCNIQUES I HABILITATS
❒ JOCS AMB PILOTES, FIRSBIS, INDIAQUES, RAQUETES, PARACAIGUDES, ETC..

“TASTAOLLETES”

NOU!!!

❒ P3-P5
❒ DIJOUS
❒ 16:30 A 17´45H
❒ 20 € MENSUALS
Un espai on els més petits podran fer cada trimestre un taller diferent; tots ells molt divertits, interessants i educatius.
❒ D’Octubre a Desembre: “CONSTRUCCIONS AMB LEGO

- Fes les teves construccions creatives amb Lego
- Construeix personatges i jocs
- Fes escenaris i crea històries
- Posa a prova la teva creativitat i imaginació
- Inventa les teves pròpies creacions i dissenys
❒ De Gener a Març: “TALLER DE CUINA SENSE FOC”
- Divertir-nos aprenent a cuinar plats senzills. Juguem a ser cuiners i cuineres.
- Cuinem cada dia un plat i el portem a casa.
- Coneixements d’alimentació, gastronomia i costums
- Educació per la salut i el consum.
❒ D’Abril a Juny: “TALLER DE JARDÍ”
- Fem el nostre jardí a l’escola. És primavera!
- Aprendre a conèixer i estimar les plantes de jardí més comunes.
- Aprendre a tenir-ne cura, sembrar llavors, plantar i trasplantar, reproducció...
- Plantes de jardí: bulboses, aromàtiques, cactus...
- Treballs relacionats amb els elements naturals
QUADRE ACTIVITATS
DILLUNS
JUDO
1R-6È
HIP-HOP
DANSES URBANES
1R-6È
VOLEI
1R-6È
“PINTA LA MÚSICA”
P3-P5

DIMARTS
PATINATGE ARTÍSTIC
P5-6È

DIMECRES
BASQUET
1R-6È
CAPOEIRA
1R-6È
JOC DANSAT
P4-P5
(MIGDIA)
PRE-ESPORT
P3-P5

DIJOUS
TALLER DE CIRC
1R-6È
« TASTAOLLETES »
P3-P5
ESCACS
P5-6È
(MIGDIA)

EL CURS COMENÇA EL DIA 1 D´OCTUBRE
BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ

ESCOLA MONTSENY

NOM ALUMNE________________________________________________________________CURS__________
TELÈFON _______________________________________E-MAIL______________________________________
Estem interessats en què el nostre fill/a participi en les següents activitats extraescolars per al curs 2018-19
Marqueu amb una X al requadre
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

VOLEI
PINTA LA MUSICA
JUDO
CIRC
ESCACS
PATINATGE
BASQUET
HIP-HOP
CAPOEIRA
JOC DANSAT
PRE-ESPORT
TASTAOLLETES

DADES BANCÀRIES

Signat mare / pare o tutors

