Un any més comencem un nou curs escolar amb moltes ganes, molta il·lusió i moltes
activitats per a compartir amb tots vosaltres. Per tal de conciliar la vida laboral i familiar,
des de l’AMPA vos oferim unes activitats extraescolars que esperem que siguen ben
atractives i pedagògiques per als vostres fills i filles. És molt important que tingueu en
compte quins beneficis aporta la realització d’aquestes activitats als menuts, però això
uns
n’enumeremunsquants.
1.
Els
xiquets/esaprenenaorganitzar-semillor.
2.
Interactueniesrelacionenambaltresxiquets.
3.
Aprenen
ivaloreneltreballenequip.
4.
Gaudeixeniriuen…
Ah, i no oblideu que han de ser una distracció i no una obligació per als vostres fills, així és
que trieu tenint en compte les seues inquietuds. Aquestes són les activitats que oferim
enguany.
● Teatre. Mitjançant aquesta activitat es potencien les habilitats socials, afectives,
habilitats d’interpretació… a més de treballar la memòria, l’autoestima, i la pèrdua de
perdre
la
poraactuar…
● Anglés. Aquesta activitat té com a objectiu aproximar-se a una llengua estrangera
d’una manera atractiva mitjançant el joc, tot reforçant així els continguts treballats per
l’alumnataclasse.Adquiriranvocabulariimilloraranlaseuaexpressióverbal.

● Ball. Amb aquesta activitat, els xiquets i les xiquetes desenvoluparan habilitats
motrius, gaudiran de la música, treballaran el ritme, les seues capacitats corporals així
com valors tan importants com el companyerisme, el treball en grup o el gust per la
música.
● Danses valencianes. Gràcies a aquesta activitat, els infants coneixen i valoren les
tradicions i cultura del nostre poble, desenvolupen habilitats motrius, el ritme, la
coordinació, i gaudeixen de la música i del ball. Enguany hi ha la possibilitat de crear
un grup amb els pares i les mares que vulguen aprendre a ballar danses i gaudir
d’aquestaexperiènciaambelsseusfills/es.
● Arquilecturas. Alguns dels principals objectius d’aquesta innovadora extraescolar són
apropar l’arquitectura als infants, fomentar la seua creativitat i l’interés per l’entorn
físic, despertar la seua curiositat pels diversos models de ciutats o desenvolupar-ne la
intel·ligència visual i espacial. Consisteix en tallers d’arquitectura per a xiquets amb
materials de representació arquitectònica com ara maquetes, fotomuntatges,
collages
,
plànols,dibuixos…
● Patinatge. Aquesta activitat contribueix a fer que els xiquets desenvolupen capacitats
físiques i motrius, treballa la capacitat de concentració, millora la resistència física i, a
més,
gaudiranpatinantiaprenentdiferentsmodalidatsdepatinatge.
● Escacs. Uns dels objectius d’aquesta activitat és que els infants milloren les seues
habilitats cognitives, l’atenció, la capacitat de concentració i memorització o l’agilitat
mental. Totes aquestes habilitats són un gran benefici que repercutirà de manera
directa
enelrendimentescolar.
● Kids braining. L’objectiu d’aquesta activitat és ensenyar als xiquets a fer càlculs
mentals ràpids utilitzant un àbac i en llengua anglesa. D’aquesta manera, els xiquets
milloren
elvocabulari,lacomprensióil’expressióverbalenunallenguaestrangera.
● Natació. Aquesta activitat fomenta el desenvolupament motriu i la coordinació, així
com l’autonomia dels xiquets i les xiquetes dins i fora de la piscina. Aquesta activitat
és
l’únicaquenoesrealitzaalcentre.
● Zumba 
per a pares i mares. Aquesta activitat té com a objectiu que els pares puguem
conciliar el nostre temps lliure amb les activitats que realitzen els nostres fills i filles,
així com facilitar un context per a poder conéixer-nos i relacionar-nos. A més a més,
aquest tipus d’activitat esportiva incrementa la nostra energia, millora la condició
física
i
el
nostrebenestar.
● Dibuix i pintura . Aquesta activitat té com a objectiu apropar l’art als nostres fills/es
així
com
desenvoluparelsentitartísticilescapacitatsmotrius,espacialsiplàstiques.
● Robòtica: Els xiquets disenyen, construeixen i programen el seu propi robot, aprenent
conceptesrelacionatsamblainformàtica,matemàtiques,tecnològiaofísica.

Esperemqueaquestaofertad’activitatssigadelvostregust!

AMPACEIPALBORXÍ

ACTIVITATS,HORARISI
PREUS
MATÍ

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

BALL1-3PRI.
12:30-13:15

TEATREINF.
12:30-13:30

BALL1-3PRI.
12:30-13:15

TEATREPRI.
12:30-13:30

BALL4-6PRI.
13:15-14:00

ANGLÉS
PRI.
12:30-13:30

BALL4-6PRI.
13:15-14:00

ANGLÉSPRI.
12:30-13:30

BALLINF.
14:00-14:45

ANGLÉS
INF.
13:30-14:30

BALLINF.
14:00-14:45

ARQUIL.PRI.
12:30-13:30

ESCACSPRI.
14:00-14:45

ARQUIL.INF.
13:30-14:30

ROBÒTICA
12.30-14.00

Divendres

ANGLÉSINF.
13:30-14:30

VESPRADA

PATINATGE
16:30-17:30

KIDSBRAIN
INF.
16:30-17:30

PATINATGE
16:30-17:30

DANSES
16.30-17.30

KIDSBRAINPRI.
16:30-17:30

DIBUIX
16.30-18.00

ZUMBAPARES
16.30-17.30

ZUMBAPARES
16.30-17.30

● Ball (17,00 €/mes + 8,00 € per matrícula). Tres grups (dos de Primària i un d’Infantil).
Dos
classessetmanals.Apartirde4anys.
● Teatre (21,00 €/mes). Dos grups (Infantil i Primària). Una classe setmanal. A partir de
3
anys.
● Anglés (26 €/mes). Dos grups (Infantil i Primària). Dos classes setmanals. A partir de
4
anys.Opciód’unaclassesetmanal(16€almes)
● Escacs
(16,00€/mes).Ungrup(Primària).Unaclassesetmanal.
● Patinatge (21,00 €/mes + 15,00 € aprox. per federació el primer mes). Un grup per a
totes les edats (a partir de 4 anys). Opció d’una o dos classes setmanals. A partir 3
anys.
● Kids braining (26,00 €/mes + 30,00 € per matrícula el primer mes). Dos grups (Infantil
i Primària). Una classe setmanal. Reducció del 20% de la matrícula (no de la quota
mensual)peragermans/es.Totelmaterialinclòs.Apartirde4anys.

● Arquilecturas (26,00 €/mes). Dos grups (Infantil i Primària). Una classe setmanal. Tot
el
materialinclòs.Apartirde4anys.
● Danses valencianes (11,00 €/mes + 10,00 € per matrícula el primer mes). Reducció
del
50%
enlaquotamensualper
agermans/es.Apartirde5anys.
● Natació (60,00 - 90,00 €/curs acadèmic). Activitat realitzada en la piscina municipal
d’Alzira. Es configuren diferents grups amb monitor segons nivell. A partir de 4 anys.
Per a matricular-se cal anar a la piscina coberta i fer el pagament del curs amb targeta
o
efectiu.
● Zumba 
per a pares i mares (21,00 €/mes). Activitat per a adults. Per favor, ompliu el
formulari
amblesdadesdel’alumne/aescolaritzatalcentre.Dosclassessetmanals.
● Dibuix
(16€almes).Activitatadreçadaaprimària.Unaclassesetmanal.
● Robòtica (25 € al mes +40€ del robot).Una classe setmanal. Adreçat a alumnes a
partir de tercer de primaria.Aquesta activitat serà organitzada per l’empresa EDUCO i
aquesta s’encarregara del seu cobrament, haureu d’emplenar el full d’inscripció
d’EDUCOamésdelfulldel’AMPA.

CONDICIONSIFORMADE
PAGAMENT
1. Per a poder inscriure’s en una activitat extraescolar és imprescindible ser membre
de
l’AMPAinotindrecapdeuteambl’associació.
2. La inscripció de l’alumne, alumna, pare o mare en una o diverses activitats es
formalitza en el moment de dipositar el full d’inscripció degudament signat a la
bústia de l’AMPA o d’entregar-lo a algun responsable de l’AMPA. La data límit
d’inscripcióéseldilluns25desetembre.
3. Les activitats s’abonen a l’inici de cada trimestre. L’ordre de cobrament s’envia al
llarg de la primera quinzena del primer mes de cada trimestre. La devolució d’un
rebut implica un cost que s’afegirà al següent cobrament. La devolució de dos
rebuts suposarà la baixa automàtica de l’alumne/a, pare o mare en totes les
activitatsextraescolars.
4. La no-assistència a una activitat no s’entén com a baixa. És obligatori confirmar la
baixa al monitor o monitora de l’activitat amb una antelació d’almenys 15 dies
naturals abans de la finalització del trimestre. En cas contrari, es cobrarà el següent
trimestre de manera regular. En cap cas es descomptarà l’import de les classes a
les
qualsl’alumneoalumnanoassisteix.
5. Existeix un nombre mínim d’alumnes per a poder iniciar cadascuna de les activitats.
Si
no
s’arribaalmínimd’alumnes,l’activitatextraescolarnoesrealitzarà.
6. Si no hi ha cap inconvenient, totes les activitats extraescolars s’iniciaran la setmana
del
2
d’octubre.
Alzira,
11desetembrede2017

