ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020
AMPA ESCOLA ROCAPREVERA
(horari tardes i migdia)

Juny del 2018

1. ACTIVITATS D’ANGLES PER NENS I NENES (veure taula Excel)
ANGLÈS. NURSERY
P3
Dimarts i Dimecres de 17 a 18.15h (Per a famílies amb més d'un germà inscrit el preu serà de
22€/mes)
Es pot plantejar ampliar la proposta d'horaris per evitar grups molt nombrosos al mateix dia i, així, millorar la
qualitat de l'extraescolar.

Gestiona: Books & Cookies
L'objectiu és una introducció amena i divertida a l'anglès pels més petits acompanyant-los en
el joc, ensenyant-los cançons, contes, i moltes altres activitats en anglès molt divertides en un
ambient que els resulti familiar i agradable.

ANGLÈS. STORY SACKS
De P4 a P5
Dilluns de 17 a 18.15h
Preu: 25€/mensuals. (Per a famílies amb més d'un germà inscrit el preu serà de 22€/mes)
Gestiona: Books & Cookies
L’objectiu és contribuir a l’aprenentatge de l’anglès dels més petits d’una manera divertida i
agradable a través d’una història de bona qualitat escrita per a infants, ajudant-los a
desenvolupar una actitud positiva en vers els llibres, estimular la concentració, familiaritzar-se
en una llengua que no és la materna i potenciar la seva confiança participant de forma
interactiva en les sessions.
Es pot plantejar ampliar la proposta d'horaris per evitar grups molt nombrosos al mateix dia i, així, millorar la
qualitat de l'extraescolar.

ANGLÈS. NATURE DETECTIVES
De 1r a 6è


Dimarts i Dijous de 17 a 18.15h



Dijous de 14 a 15h

Preu: 25€/mensuals. (Per a famílies amb més d'un germà inscrit el preu serà de 22€/mes)
Gestiona: Books & Cookies

Es treballa diferents àmbits de ciències en anglès, i es busca reforçar la competència en llengua
estrangera. L’anglès és l’idioma vehicular que permetrà aprendre: nou lèxic d’ús quotidià,
potenciar la comprensió i expressió en llengua anglesa, despertar la curiositat i l’exploració de
la temàtica que es proposa, desenvolupar la capacitat d’observació i concentració, estimular la
memòria i el coneixement a través de les activitats (sempre que es pugui a l'exterior) i
despertar la creativitat.
Es pot plantejar ampliar la proposta d'horaris per evitar grups molt nombrosos al mateix dia i així, millorar la
qualitat de l'extraescolar.

2. ACTIVITATS PLÀSTIQUES PER NENS I NENES (veure taula Excel)
MANUALITATS A TRAVÉS DELS CLÀSSICS
De P3 – P5
Dimecres de 17 a 18.15h
Preu: 25€ mensual
Gestiona: La Maleta de Lleure
Organitza: Ampa Rocaprevera
Desenvolupem la creativitat i treballem la psicomotricitat fina a través de la creació plàstica
amb els contes clàssic com a fil conductor

3. ACTIVITATS ESPORTIVES (veure taula Excel)
ESCOLA ESPORTIVA I DE TRAIL

De 1r a 6è dimecres de 17 a 18.30h
Preu: 28€/mensuals. Matricula: 20€ (inclou assegurança d’accidents)
Gestiona: Cos 360º SPORT AND HEALTH
Organitza Ampa Escola Rocaprevera
Obert a tots els nens i nenes que tinguin ganes de córrer, anar amb bici, gaudir de la
muntanya i millorar totes les seves capacitats motrius. Realitzarem sessions a l'interior i a
l'exterior, tocant diferents esports relacionats a la muntanya i a l'aire lliure. Es realitzaran
treballs d'acrobàcies, circuits d'agilitat, coordinació, treball de velocitat, resistència i
coneixement de l'entorn.

L’activitat es farà dins i fora del recinte escolar i els dies de mal temps es farà al teatre de
l’escola. Caldrà portar roba còmoda, bambes, frontal els mesos d’hivern i bicicletes quan es
demani.

4. ACTIVITATS DE DANSA PER NENS I NENES (veure taula Excel)
INICIACIÓ A LA DANSA
De P3 a P4 (i possibilitat P5) Dijous de 17 a 18.15h
MONITORA : Anna Juglar
Gestiona : Sílvia Soler
Preu: 22€/mensuals
Descobrim la dansa i ens divertim ballant. Treballem la coordinació, la lateralitat, la flexibilitat,
el ritme, la coordinació, la força,l’equilibri, la resistència, el sentit espacial i la col·locació
corporal, aprenem a gaudir de la música i experimentem diferents estils de dansa com el HipHop, Zumba, Mixstyle, etc. Exhibició i espectable al final de cada trimestre.

TALLER DE DANSA I HIP-HOP
De P5, 1er a 3er : Dijous de 17 a 18.15h
Preu: 22€ mensuals
MONITORA : Anna Bargué
Gestiona: Sílvia Soler
Descobrim la dansa i ens divertim ballant. Treballem la coordinació, la lateralitat, la flexibilitat,
el ritme, la coordinació, la força, l’equilibri, la resistència, el sentit espacial i la col·locació
corporal. Classes molt dinàmiques, variades i divertides on aprendrem a ballar diferents estils
i crearem les nostres pròpies coreografies que ensenyarem als pares cada final de trimestre
HIP-HOP JUNIOR
De 4t a 6è: dimarts o dimecres de 17 a 18.15 (en funció de la demanda)
Preu: 22€/mensuals
MONITOR : Estel Fontserè
Gestiona: Sílvia Soler

El Hip-Hop és un moviment artístic que té la seva pròpia cultura i característiques, on es
treballa la coordinació i a la vegada les acrobàcies. Volem ballar i gaudir del Hip-Hop com a
moviment artístic. Aprendrem diferents passos d’aquest estil de ball i muntarem coreografies
cada setmana amb l’objectiu final de crear el nostre propi espectacle de Hip-Hop. Possibilitat
de participar en exhibicions i espectables de dansa en festes locals.

5. ALTRES ACTIVITATS (veure taula Excel)
TALLER DE RADIO
De 3r a 6è i ESO dimecres de 17 a 18.15h
Gestiona: Ona Digital
Organitza Ampa Escola Rocaprevera
Preu: 28€/mensuals
Aprendrem tècniques d’expressió oral i perdrem la por a parlar en públic, jugarem amb la veu,
inventarem personatges, crearem guions i continguts de radio, practicarem els rols radiofònics,
redactarem noticies i les locutarem, aprendrem a fer servir una taula de so, gravarem jingles,
presentarem un disc, entrevistarem a un personatge, farem una narració esportiva... i
finalment gravarem els nostres propis programes

IMPORTANT:
Totes les activitats recullen els nen@s a les 17h de la tarda però comencen de forma efectiva a
les 17.15h per donar temps al berenar i per acollir nen@s que vinguin d’altres escoles. Les
activitats acaben a les 18.15h , exceptuant Escola Esportiva i de Trail que tenen horaris
diferents.
Per formalitzar la inscripció entregueu aquest full d’inscripció a la secretaria del vostre centre
abans del 23 de setembre del 2019. El registre i acceptació d’inscripcions serà per rigorós
ordre d’arribada fins que es completin les places que són limitades per cadascuna de les
activitats. Els alumnes de cada centre tindran prioritat sobre els que vinguin d’altres escoles.
Les activitats s’iniciaran el dimarts 1 d’octubre del 2019 i seguiran el calendari escolar.
L’AMPA es reserva el dret de d’anul·lar aquelles activitats amb un nombre d’inscripcions
inferior al mínim necessari i de variar la composició dels grups per necessitats d’organització.
L’AMPA avisarà sempre dels canvis i anul·lacions anticipadament i oferirà alternatives. El
cobrament de les activitats serà trimestral excepte Escola Esportiva i de Trail i Taller de Radio

que seran mensuals i durant el curs només s’acceptaran
altes/baixes/canvis d’activitats a finals de cada trimestre, informades amb una antelació de 15
dies.
Per a qualsevol dubte o informació addicional que necessiteu podeu enviar un correu
electrònic a : ampa@rocaprevera.cat

