
Us presentem els extraescolars proposats pel curs 2016-2017. A més us fem arribar les 

normes i el full d’inscripció, que heu de fer-nos arribar abans del 22 de setembre a la 

bústia de l’AMPA. 

Futbol: Amb el suport d’entrenadors de l’empresa Futsal, especialitzada en aquesta 

àrea, els infants practicaran aquest esport, podent participar en un partit amistós 

mensual.    

Atletisme: A l’igual que el passat curs un entrenador del Nàstic oferirà aquest esport 

des d’una vessant lúdica i divertida, contant amb el seu suport durant les Cross 

opcionals dels diumenges.  

Patinatge en línia: Des d’una vessant lúdica i grupal es infants practicaran amb el 

suport de monitors de l’empresa Futsal. S’oferirà una exhibició a final de curs. Cal 

portar patins i proteccions.  

Robòtica: Amb Dynamind els nens experimentaran amb lego, sensors... programant i 

creant petits robots a partir del treball en equip, ajustant-se a l’edat del grup. 

www.dynamind.es 

Teatre: Amb la mestre de teatre Sílvia Palazon, pedagoga i contacontes amb 

experiència, descobrirem que podem ser actors i creadors alhora, de forma lúdica i 

didàctica. 

Anglès: De forma dinàmica i divertida, els alumnes, dividits per nivell i en grups 

reduïts, gaudiran d’aquesta llengua amb l’acadèmia INUSE  El preu inclou el material 

de treball. www.inusetgn.com/ 

Basquet: Els monitors acompanyaran els infants al Club Basquet Tarragona, on 

practicaran dividits per cursos. No es participarà en lliga. Cal recollir-los al pavelló.  

Descobrim la música: Des d’un enfocament lúdic i vivencial els petits gaudiran de la 

música amb cançons, danses, audicions i ús d’instruments. Redballon. 

http://www.redballoon.cat/ 

Grup de timbalers: Amb el suport del Jaume i del Tinet assajaran en dos grups, de 

forma quinzenal, per aprendre a tocar el timbal i acompanyar la gegantona. *No cal 

portar l’instrument. Davant la limitació de places tenen prioritat els infants que ja van 

iniciar-ho el passat curs. 

Piscina: Amb monitors especialitzats els infants gaudiran del medi aquàtic, iniciant-se 

en la natació en grups per nivell a la piscina municipal del Serrallo. Cal recollir-los a 

l’escola, dur-los a l’activitat i acompanyar-los al vestuari. 

Multijoc: contarem amb un entrenador del Nàstic per iniciar els infants al món de 

l’export a partir del joc motriu, combinant l’espai exterior i l’aula de psicomotricitat. 

 

NORMES 

 

 Cal ser soci de l’AMPA i estar al corrent de l’abonament de les quotes. 

 La preinscripció serà vinculant. A partir del dia 28 podreu consultar a les llistes del 

plafó de l’AMPA el resultat. Haureu de recollir a la taula de l’AMPA la 

documentació imprescindible a omplir per poder començar l’activitat a partir del dia 

3 d’octubre. 

 S’abonaran 5€ anuals (en total) de matrícula per infant en concepte d’assegurança, 

independentment de les activitats a que s’inscrigui, a afegir al preu de l’activitat. 

 L’infant es matricularà per TOT el curs escolar, amb la opció d’abonar l’activitat de 

cop o en quotes mensuals sense cap recàrrec. (No s’acceptaran baixes ni canvis a 

menys que hi hagi una raó mèdica justificable). Es podrà fer en efectiu per 

domiciliació bancària o amb targeta en horari d’atenció de l’Ampa. 



 Tenint en compte la manca de conserges durant tot l’horari d’extraescolars es 

necessita la col·laboració de les famílies per poder-los realitzar i no augmentar la 

despesa, en la mesura que cada família pugui (ni que sigui un cop al trimestre) 

 Una vegada iniciades les activitats no es garanteixen noves inscripcions, es revisarà 

cada cas. 

 En cada activitat es demana un mínim d’alumnes (diferent en cada activitat)  per dur-

se a terme. En cas contrari no es podrà oferir. Si la demanda superés la oferta, es 

realitzarà un sorteig. 

 Basant-nos en la Llei, NO es podran fer fotos ni vídeos de les activitats extraescolars. 

Des de la comissió se’n penjaran a la web sempre i quant contem amb l’autorització 

familiar pertinent. 

 Caldrà avisar al monitor o l’AMPA de si, de forma puntual, l’alumne no pot assistir o 

ha de marxar abans. Cal ser puntual en la recollida. 

 



 




