EXTRAESCOLARS AMPA

.

COL.LEGI SANTA TERESA DE JESÚS

CURS 2017/2018
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS S’INICIARAN EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017 I
FINALITZARAN EL 8 DE JUNY DE 2018 AMB L’INICI DE LA JORNADA INTENSIVA.

ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT.
Les inscripcions es realitzaran els dies 18, 19 i 20 de Setembre.
Les podreu formalitzar presencialment al col.legi de 17 a 18 hores.
 CAL FER L’INGRÉS DE L’IMPORT DE L’ACTIVITAT AL SEGÜENT NÚMERO DE COMPTE DE
CAIXABANK:

ES54 2100 5295 0522 0020 8128
Es MOLT IMPORTANT portar completament emplenada la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ i el
JUSTIFICANT DE PAGAMENT els dies d’inscripció.

- Qui no estigui al corrent en la quota de l’AMPA corresponent al curs

passat veurà incrementada la quota d’inscripció en 49 €.
- Si en alguna activitat no existeix un nombre suficient de nens que permeti
garantir el desenvolupament amb normalitat de l’activitat, aquesta no es realitzarà.
- Per motius d’organització, l’AMPA es reserva el dret d’admissió de sol·licituds fora
de termini, i també possibles modificacions d’horari o d’import.
- La inscripció a l’activitat suposa el compromís d’abonar tant la mensualitat com la
totalitat de l’import de l’activitat, malgrat que es deixi a meitat de curs.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Persona de contacte: ARTURO VILLEGAS
Correu electrònic: arturo.villegas@tarragona.escolateresiana.com
Telèfon (nomès en cas d’urgència): 616 844 367
Es faràn unes 4 o 5 sortides durant el curs. En Dissabte o en
Diumenge, segons l’activitat, i caminem per les muntanyes del
voltant. Rebreu información detallada de cada activitat
en el moment oportú.

ESCOLA DE BÀSQUET
TERESIANES
Anima’t a fer esport en equip!
HORARIS:
EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5 - Dilluns de 17h a 18:30h
CICLE INICIAL PRIMÀRIA: 1r i 2n - Dimecres i divendres de 17h a 18:30h
CICLE MITJÀ PRIMÀRIA: 3r i 4t - Dimecres i divendres de 17h a 18:30h
CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA: 5è i 6è - Dilluns i divendres de 17h a 18:30h
QUOTA*/**
- 1 dia d’entrenament = 270€
- 2 dies d’entrenament = 375€
Els alumnes d’ESO o Batxillerat que estiguin interessats s’han de posar en
contacte amb Isaac Sepúlveda (678835562).
*Equipació inclosa.
**Equip Aleví Masculí: Pendent suplement federatiu.
NOTA: Cal recordar que a les activitats de BÀSQUET i FUTBOL-SALA, els dissabtes al
matí, es jugaran els partits de lliga. A l’octubre es realitzarà una reunió amb els pares, per
tal de explicar la dinàmica de l’activitat i facilitar calendaris de partits perqué us pogueu
organitzar.

FUTBOL SALA

HORARIS:

Cada any formem un equip de
Bàsquet i Futbol-Sala de Pares/Mares,
Professors i Exalumnes del centre.

DE 1r A 6É D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NECESSITEM FITXATGES!

Anima’t a fer esport en equip!

Dimarts i dijous de 17h a 18:30h
QUOTA*= 375€
Per als alumnes de la ESO que estigueu
interessats en l’extraescolar de fútbol, hi
haurà una reunió informativa el proper
Dijous 14 de Setembre a les 17:30h al saló
d’actes.
*Equipació inclosa.

Els partits i entrenaments seran els
Dimarts a les 20h (Futbol Sala) i els
Dijous a les 20h (Bàsquet).
Si estàs interessat/da, posat en
contacte amb el coordinador
d’activitats extraescolars:
ARTURO VILLEGAS
arturo.villegas@tarragona.escolateresiana.com

NATACIÓ
Gaudeix de l’aigua tot aprenent a
nadar.

Dirigit per a alumnes d’Educació
Infantil i Educació Primària.
Mínim d’inscrits: 35 alumnes.
Màxim d’inscrits: 55 alumnes.
HORARIS: Dijous 17h a 18:30h.
QUOTA = 250€

NATACIÓ
SINCRONITZADA
Disfruta de l’aigua practicant aquest
esport olímpic.

Dirigit per a alumnes d’Educació
Primària.

Pendent del número de places.
Pendent del preu del Club.

Hi haurà servei d’autocar per anar a la piscina. Els monitors de l’AMPA acompanyaran els
nens/es a l’autobús, fins a la piscina i els ajudaran a canviar-se.
Els pares haureu de recollir els nens/es directament a la piscina.

NOVETAT

CONTACONTES,
JOCS I
CREATIVITAT

Diverteix-te i descobreix l’artista que
duus a dins: jugant, fent manualitats…
tot al voltant dels contes!

Dirigit per a alumnes d’Educació
Infantil i Cicle Inicial d’Educació
Primària.
HORARIS:
Dimecres i/o Dijous 17h a 18:30h.
QUOTA ---- 1 dia = 220€
---- 2 dies = 325€

NOVETAT

TALLER DE
CÓMIC

Enfocat al dibuix, a la
il.lustració i a la narració visual.

Dirigit per a alumnes de l’ESO.
HORARIS: Dijous de 17h a 18:30h.
QUOTA = 220€

DANSA

Disfruta d’una bona estona movent el
teu cos al ritme de la música.
HORARIS:

NOUS HORARIS

Educació Infantil:
P3, P4 i P5 - Dimarts de 17h. a 18:30h.
Educació Primària:
1r, 2n, 3r i 4t - Dilluns de 17h. a
18:30h.
QUOTA = 220€

TALLER DE DIBUIX

Enfocat al dibuix i al color, i ens
iniciarem a la narrativa visual.

Dirigit per a alumnes
d’Educació Primària.

NOVETAT

HORARIS:
1r, 2n i 3r: Dimarts de 17h a 18:30h.
4t, 5è i 6è: Dimecres de 17h a 18:30h.
QUOTA = 220€

PATINATGE

Passa una tarda divertida sobre rodes.
HORARIS:

JUDO i PSICO-JUDO
El perfecte equilibri entre
arts marcials i esport.
HORARIS:

Iniciació al patinatge:
Dimarts de 17h. a 18:30h.
Patinatge artístic:
Dimarts i/o Dijous de 17h. a 18:30h.
QUOTA ---- 1 dia = 220€
---- 2 dies = 325€
Equipament: patí de bota,
amb 4 rodes o bé de línia.

ESCACS

Estrategia sobre un taulell.
HORARIS:
Ed. Primària - Dimarts de 13:45 a 14:45h
ESO i Batxillerat - Dijous de 13:45 a 14:45h
QUOTA = 220€

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Judo per Educació Primària –
Dimarts i dijous de 17h. a 18:30h.
Psicojudo per Educació Infantil Dimarts de 17h. a 18:30h.
QUOTA ---- 1 dia = 220€
---- 2 dies = 325€
Equipament: quimono

TECLEJA PC

Per fer volar els dits sobre el teclat.
HORARIS:
Dilluns i/o dimecres de 13:45h a 14:45h.
QUOTA ---- 1 dia = 220€
---- 2 dies = 325€
Inclou tot el material necessari per l’alumne:
carpeta, fungibles i manual del programa.
Tarragona, a ___ de Setembre de 2017

NOM I COGNOMS_______________________________________________________________
CURS_______________ TELEFON CONTACTE________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC ___________________________________________________________
Tarjeta Sanitària Individual (TSI CatSalut) ___________________________________________
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

PATINATGE (Dies_____________)

BÀSQUET

CONTACONTES (Dies____________)

JUDO

FUTBOL SALA

DANSA

PSICO-JUDO

NATACIÓ

TALLER DE DIBUIX

TECLEJA-PC (Dies_____________)

NATACIÓ SINCRONITZADA

TALLER DE CÒMIC

ESCACS

El pare (nom i cognoms) _____________________________ i la mare (nom i cognoms) ________________________
______________________, amb correu electronic (només cal un)____________________________,
autoritzem al/a la nostre fill/a (a dalt esmenat/da) a realizar la/les activitat/s extraescolar/s indicada/es
durant aquest curs 2017/2018, acceptant les condicions establertes prèviament.
Signatura:

*Podeu demanar el pagament fraccionat enviant un e-mail a l’AMPA,
a la següent adreça: ampa@tarragona.escolateresiana.com

