ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020

ACOLLIDA MATINAL

a) Mensuals, de dilluns a
divendres. PREU 45€/mes.
b) Eventuals. PREU 4€/dia.

P3 a 6è
Servei d’acollida matinal per qui necessiti deixar l’alumne a l’escola abans de les
9h. Es realitzarà entreteniment lúdic. L’alumne es podrà portar l’esmorzar.
L’entrada es farà per la porta de Can Sabata. Les portes s’obriran a les 8:00h i a les
8:30h. (Les famílies que necessitin deixar els nens a l’escola de 12:30h a 13:30h
poden matricular-los a deures, tallers o altres activitats).

ESCACS
1 dia a la setmana: dimecres de 16:30 a 17:30 de
1er a 6è. PREU 150€.

ANGLÈS LÚDIC PRIMÀRIA
2 dies a la setmana: dilluns i dimecres o dimarts i
dijous de 14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de 12:30 a
13:30 de 4art a 6è. PREU 165€.

ANGLÈS DE PRIMÀRIA
2 dies a la setmana: dimarts i
dijous de 14:00h a 15:00h. de 1er a
3er i de 12:30 a 13:30 de 4art a 6è.
PREU 250€.
Cal dir que s’haurà d’afegir 21€ per
comprar els llibres.

DIBUIX I PINTURA
a)1 dia a la setmana: dimarts,
dimecres, dijous o divendres de
14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è.
PREU 90€.
b) 2 dies a la setmana: dimarts i
dijous o dimecres i divendres de
14:00h a 15:00h de 1er a 3er i de
12:30 a 13:30 de 4art a 6è.
PREU 160€.

1er a 6è
Els escacs ofereixen l’oportunitat d’estimular la ment dels
alumnes des de ben petits. La naturalesa intel·lectual del joc
ajuda a desenvolupar les capacitats intuïtives i estratègiques
del nen/a en un entorn de respecte i aprenentatge.
1er a 6è
Jocs, contes, cançons, representacions, … Impartit totalment
en anglès. Enfocat especialment en l’ aprenentatge
d´expressió oral en anglès. Grups de 10-12 nens
aproximadament.
Depenent de la demanda es crearan grups de 12:30h a 13:30h
sense afectar a l’horari de menjador.

1er a 6è
La finalitat és que cada alumne sigui capaç de comunicar-se, segons el nivell,
tant de manera oral com escrita, i superi la prova de maduresa que suposa
un examen oficial. Els alumnes que durant el curs obtinguin un bon resultat
acadèmic, podran accedir a exàmens oficials de Cambridge, depenent de
l’edat i el nivell. Aquesta activitat es recomana als alumnes que tinguin alt
interès a certificar, a través d’exàmens oficials tipus Cambridge,
l’aprenentatge aconseguit al llarg del curs, per tant, desaconsellem la
inscripció a estudiants que no persegueixin aquesta finalitat o objectiu.
Grups de 10-12 nens aproximadament. Depenent de la demanda es poden
crear grups en altres horaris sense afectar al menjador.
P4 a 6è
Es tracta d’aprendre d’una manera molt amena tècniques de dibuix i pintura
que permetin als nens desenvolupar al màxim la seva expressivitat i
imaginació artística. Durant l’activitat la professora (docent experimentada
de Belles Arts) ensenya de manera pràctica les diferents tècniques que els
nens exerciten tant a la classe com a casa quan els sorgeixi un moment
d’inspiració. Es farà una exposició de les obres realitzades durant el curs.
Grups de 10 nens aproximadament.
S’ha de tenir en compte que a principi de l’activitat s’haurà de comprar
material (pinzells, colors…). Com a referència podeu fer un càlcul de uns 6€.
El primer dia la professora us n’informarà detalladament.

DEURES
1ER a 6è
a)3 dies a la setmana: dilluns, dimecres i
(Important: L´horari de 12:30 a 13:30 no és compatible pels nens
divendres de 12:30h a 13:30h o de 14:00 a
de 1er i 2on que es queden al menjador escolar en cap de les dues
15:00h. PREU 190€
opcions, depenent de la demanda es crearan grups de 12:30h a
13:30h per aquests cursos amb alumnes que no es quedin al
b) 5 dies a la setmana: de dilluns a divendres
menjador)
de 12:30h a 13:30h o de 14:00h a 15:00h.
Suport als deures de l’escola.
PREU 295€
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INFORMÀTICA
a) Nens de 1er i 2on: dilluns de 14:00h a
15:00h. PREU 90€.
b) Nens de 3er i 4art: dimarts de 12:30h a
13:30h. PREU 90€.
c) Nens de 5è i 6è: dijous de 12:30h a
13:30h. PREU 90€.
ROBÒTICA
Grup primària dijous
de 16:30 a 18:00h
PREU 250€

1er a 6è
1 i 2 : Introducció al Windows, creació de carpetes, navegació i
cerca de recursos per Internet.
3er i 4art: Programes de tractament de text (Microsoft Word) i
programes de tractament de la informació numèrica (Microsoft
Excel).
5è i 6è: Presentació de continguts (Microsoft PowerPoint), retoc
fotogràfic (Photoshop) i creació de pàgines web (HTML).
er

on

1er a 6è
Grup de 1er, 2on i 3er: És una activitat on els alumnes treballen amb sensors i motors, per
convertir les seves creacions en petits robots de Wedo.
Grup de 4art a 6è: Introduïm a l’alumnat al treball amb robots més complets com són els
nous LegoMindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu
amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables.

BAILEACTIVO KIDS/JUNIORS
P4 a 6è
a)1 dia: dimarts o
(Els preus inclouen 4,50€ d’assegurança esportiva obligatòria)
dijous de 16:30 a
Pràctica de diversos tipus de ball i coreografies. Vine a gaudir del ball d'una manera
17:30. PREU 94, 50€.
divertida i, sobretot, activa per a la ment i per al cos. Cada cançó té una coreografia molt
senzilla que s'aprèn alhora que ballem.
b) 2dies: dimarts i
Els responsables de l’activitat, aniran a buscar als nens de P3, P4 i P5 a la classe abans de
dijous de 16:30 a
l’activitat.
17:30. PREU 164,50€.
TASTET D’ESPORTS
a)1 dia: dijous de
16:30 a 17:30. PREU
89, 50€.

Els preus inclouen 4,50€ d’assegurança esportiva obligatòria)

P5 a 6è

Descripció: Pràctica lúdica de diverses activitats esportives. Els responsables de
l’activitat, aniran a buscar als nens de P5 a la classe abans de l’activitat.

CASALET DE JUNY, SETEMBRE, NADAL I SETMANA SANTA
P3 a 6è
Dies: 10,11,12,13,14,
17,18,19,20 i 21 de
L’AFA impulsa uns casalets lúdics perquè els nens i nenes de l’escola Pompeu Fabra
juny de 15:30 a 17:00
estiguin atesos els dies en què no hi ha horari lectiu. Es donaran més detalls del
Preu: 55€
funcionament d’aquest servei, així com del període d’inscripcions en breu.
Dies: 25,26,27 i 28 de
juny de 09:00 a 13:00
Preu: 40€

ALTRES INFORMACIONS
ASSEGURANÇA NO ESPORTIVA OPCIONAL
Us recordem que al web també hi trobareu la opció de pagar l’assegurança no esportiva opcional. El cost és
de 4,50€, tant al web d’inscripció d’activitats extraescolars com a www.ampa-pompeu.com. Allà hi trobareu les
seves cobertures. Només pagant-la una vegada us servirà per a totes les activitats no esportives en les que hagueu
inscrit a l’alumne. Heu de saber que si heu escollit alguna activitat esportiva, al haver satisfet l’assegurança esportiva
obligatòria, l’alumne també quedarà cobert per a la resta d’activitats no esportives. Per tant, no necessitareu
contractar cap altre assegurança complementària.
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IMPORTANT : * Si una activitat no arriba a un mínim de nens inscrits serà anul·lada.

* Una vegada els grups estan complets, segons ordre de matriculació, els nens passaran a llista d´espera, sense
poder assegurar que finalment puguin realitzar les activitats.
* L´AFA retornarà els diners satisfets a qui s´hagi inscrit i finalment no pugui realitzar l´activitat, bé perquè aquesta
s´ha suspès o perquè el nen queda en llista d´espera definitivament.
INSCRIPCIONS, MATRICULACIONS I PAGAMENTS
INSCRIPCIONS: Del dilluns 1 de juliol fins diumenge 21 de setembre, a través de l’adreça web
http://afapompeufabra.com.
Per a qualsevol aclariment podeu contactar a través l’adreça extraescolars@afapompeufabra.com o bé al telèfon
660 158 632.
NOTES I CONDICIONS
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Les activitats extraescolars tindran lloc del 1 d’octubre de 2019 al 31 de maig de 2020.
Les preinscripcions dels alumnes es respectaran, de forma rigorosa, per ordre de pagament. Dit en altres
paraules, les famílies que satisfacin l’import dels cursos tindran prioritat a l’hora d’assignar-los una plaça de
forma definitiva.
Amb la voluntat de donar facilitats a les famílies en els pagaments, l’AFA podrà fraccionar l’import total de les
activitats extraescolars en dos terminis: el primer serà fins al 23 de setembre i el segon, fins al 15 de
novembre. RECORDEU QUE S’HA DE DEMANAR PER MAIL A: activitats@afapompeufabra.com
El pagament de les activitats amb targeta de crèdit assegura la inscripció immediata de l’alumne. Les famílies
que optin per satisfer l’import a través de transferència bancària, l’estudiant no estarà definitivament matriculat
fins que l’AFA tingui la confirmació del banc de la vostra transacció.
Pel que fa a l’assegurança dels nens i nenes, només és obligatòria per a aquells que es matriculin a les activitats
esportives. La resta de cursos és opcional. En el cas de que no es contracti l’assegurança no esportiva opcional,
l’AFA no es fa responsable de cap tipus de cobertura en cas d’accident. L’alumne que estigui assegurat en
alguna activitat esportiva també estarà cobert si fa algun curs complementari.
Les preinscripcions als cursos han de ser individuals. No es permet aglutinar, en una única preinscripció, a més
d’un membre de la família.
Pel que fa a l’activitat de pintura el preu ja inclou el material
L’activitat d’anglès acadèmic (no lúdic) es recomana que s’inscriguin alumnes amb un alt interès en certificar,
a través d’exàmens oficials tipus Cambridge, l’aprenentatge assolit al llarg del curs. Per tant, desaconsellem la
inscripció a estudiants que no persegueixin aquesta finalitat o objectiu. El preu no inclou el llibre, necessari per
fer el curs (cost aproximat d’uns 21€).
Les llistes d’admesos dels alumnes als cursos es publicaran, el 24 de setembre de 2019, al taulell de
l’escola. Fins el 26 de setembre es podran fer al·legacions. El llistat definitiu es donarà a conèixer el 27 de
setembre de 2019.
L’AFA es reserva el dret de cancel·lar una activitat per manca d’un nombre mínim d’inscripcions o per causes
alienes a la seva voluntat. Si alguna família ha satisfet algun import d’alguna activitat que s’hagi suspès, l’AFA
retornarà els diners als inscrits.
El preu de les activitats és orientatiu.

IMPORTANT:
La inscripció a les activitats extraescolars comporta el pagament sencer de l’activitat. Aquest és un compromís que
adopten les famílies amb l’AFA. S’ha de tenir en compte que oferim uns preus molt reduïts per unes activitats que,
fora de l’horari escolar, serien molt més elevats.
Cal remarcar que l’AFA no guanya diners amb aquestes activitats: els preus estan basats en les inscripcions, per
tant, si algú ha de deixar l’activitat, aquesta haurà d’estar totalment pagada. En cas contrari, ens veurem obligats
a pujar els preus per equilibrar el balanç d’ingressos i despeses i, de retruc, posar fil a l’agulla a aquesta situació.
Podeu sol·licitar el fraccionament
activitats@afapompeufabra.com
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