ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-2019
JOCS D’INICIACIÓ ESPORTIVA (JIE): (P3-P4)

Dies: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 al terrat de l’Escola

Iniciar als nens a la pràctica esportiva. Aprendre a viure l’esport com una opció divertida i saludable. Conèixer les normes de convivència i regles
del joc, així com el vocabulari esportiu. Treball de la motricitat en tots els seus àmbits. Un dissabte al mes aproximadament el Consell Esportiu
del Vallès Occidental organitza una jornada esportiva amb d’altres escoles on tenen la possibilitat de practicar altres esports (Atletisme, judo,
mini tenis, psicomotricitat).

MULTI-ESPORT: (P5-2on)

Dies: Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:15 al pati gran de l’Escola

L’activitat multiesportiva es realitza amb la idea de no especialitzar al nen/as en cap esport concret sinó que puguin gaudir d’una pràctica
esportiva variada i no competitiva per què quan siguin més grans puguin escollir aquell esport que els hi agrada més. A través del Consell Esportiu
del Vallès Occidental els nostres alumnes participaran els dissabtes per completar l’activitat en diferents esports d’equip: Mini fútbol, mini
bàsquet, min voleibol, i esports individuals d’Atletisme, cross, natació i orientació.

ESCOLES ESPORTIVES DE BÀSQUET, FÚTBOL I VOLEIBOL:

Veure quadre

Equips destinats a aprendre a jugar en equip, conèixer i respectar les regles del joc. Conduir la competitivitat amb esportivitat. Durant el curs
participaran a les diverses lligues organitzades pel Consell Esportiu amb altres escoles els dissabtes al matí.

Escola de Básquet (*)
3er-4rt Pri
5è-6è Pri
1er-2on ESO
3er-4rt ESO

Escola de Fútbol (*)

Dill i Dc 17:15 a 18:15
Dill i Dc 17:15 a 18:15
Dill i Dc 17:15 a 18:15
Dill i Dc 18:15 a 19:15

1er i 2on Prim
3er - 4rt Prim
5è 6è Prim
1er -4rt ESO

Dt i Dj 17:15 a 18:15
Dt i Dj 17:15 a 18:15
Dt i Dj 18:15 a 19:15
Dt i Dj 18:15 a 19:15

PISCINA: (P3-2on Primària)

Escola de Voleibol (*)
5è Pri a 4rt ESO
Dv 17:15 a 19:15
(*) Horaris orientatius, no es podran
confirmar fins que no estiguin
configurats els grups

QSport (C/Sant Gaietà)

CONSULTEU LA DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA AL DOCUMENT ADJUNT.

TAE KWON-DO: P5- 4rt ESO

Dies: Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:00, o 18:00 a 19:00 s/edats Squash 4 (C/ Rasa davant Pç. Didó)

Potenciació del respecte, l’esperit de superació, el companyerisme, la confiança i la seguretat en un mateix. Augmentar les activitats psicomotrius
i la seguretat en un mateix.
Els pares es faran càrrec de portar i recollir als nens a l’activitat. Teniu l’opció de Federar al vostre fill per conservar el cinturó aconseguit i tenir
assegurança mèdica en cas de lesió. El pagament de l’activitat es trimestral es farà directament a Squash4, excepte octubre que serà mensual.
Es recomana adquirir el kimono a Squash 4 per si fan alguna exhibició. Mínim 15 alumnes

HIP HOP BALL MODERN: (P3-2on Primària)

Dimarts de 17:00 a 18:30 Aula de l’ escola per determinar

La professional que realitzarà les classes ve de l’Escola de Ball “Selecta Dance School” i els alumnes participaran en els festivals que aquesta
escola organitzi durant el curs. La vestimenta ha de ser còmoda, tipus xandall. Nombre mínim d’inscrits 10 alumnes.

ampa@culturapractica.com

Telf: 690 27 20

74 @ampa_cp

BUTLLETA DE INSCRIPCIÓ

DADES DE L’ALUMNE
NOM: ______________ COGNOMS: ____________________________________________________ Any Naixement: ______
ADREÇA: _______________________________________________________________________________________________
CP I LOCALITAT: ____________________ NOM PARE/MARE TUTOR: ______________________________________________
TELF PARE: ________________________________ TELF MARE: _______________________________________________
Correu electrònic (majúscules) ____ _________________________________________________________________________

Signatura pare mare o tutor:
DNI TITULAR: __________________
DATA: ________________________
COMPTE BANCARI ES _ _

____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NOM DEL TITULAR: ____________________________

ENTREGUEU A LA BÚSTIA DE L’AMPA – HEU D’ADJUNTAR FOTOCÒPIA DE LA T.SANITARIA
A PARTIR DEL 1 DE GENER NO S’ADMETRÀ CAP BAIXA SENSE JUSTIFICANT MÉDIC

•
•
•
•

És imprescindible ser soci de l’Ampa per poder accedir a qualsevol d’aquestes activitats
Els monitors, AMPA, AEE i l’Escola s’eximeixen de qualsevol responsabilitat sense la presència o la pertinent autorització signada per pare mare o tutor
en el trasllats als partits.
Seguint el punt anterior, aquesta butlleta signada serveix d’autorització pels desplaçaments que s’hagin de fer els dies de partit, pels alumnes que no
pugin anar acompanyats per els seus pares.
El compromís és per tot el curs, excepte per causa mèdica. Així doncs a partir del mes de gener no s’acceptarà cap baixa, l’organització es reserva el
dret de no iniciar l’activitat en cas de no reunir el mínim de persones inscrites.

• Per poder accedir a la inscripció de l’activitat, no podrà haver-hi cap rebut pendent ni de l’Ampa ni del l’AEE.
En virtut de la llei de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un fitxer de titularitat de
l’AMPA Cultura Pràctica amb la finalitat de gestionar els serveis que presta i remetre-li informació de les activitats inclús per mitjans electrònics. Aquestes dades
podran ser cedides a la AEE Cultura Pràctica si es practica alguna activitat esportiva. En qualsevol cas, podrà exercir el seus drets de accés, rectificació, cancel·lació
i oposició dirigint-se a l’Ampa Cultura Pràctica C/ Sant Pere, 36 08221 Terrassa o a través del correu electrònic ampa@culturapractica.cat juntament amb la seva
identificació a través del DNI.

ampa@culturapractica.com

Telf: 690 27 20

74 @ampa_cp

