Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

PEL: Programa d’Educació en el Lleure
Activitats Extraescolars

Curs 2018/19

L’escola ha estat treballant per oferir activitats en un horari més ampli amb la intenció de
cobrir dues inquietuds: per una banda, atendre els nens i nenes que desitjaven més diversitat
d’activitats i per una altra, tractar de donar resposta a les famílies que es troben en la
necessitat d’ampliar l’horari d’atenció a l’escola en la franja de la tarda.
És per aquest motiu que a continuació presentem l’oferta d’activitats extraescolars per aquest
curs 2018/19. Les activitats s’obren amb un mínim de participants i es farà el possible per obrir
més d’un grup en cas de necessitat.
Les activitats començaran l’1 d’octubre i finalitzaran el 19 de juny.
Us fem saber que les classes són obertes a qualsevol nen i nena sigui de l’escola o no.
L’alumnat que no sigui de l’escola abonarà una 30€ a l’inici de l’activitat en concepte de
matrícula.
Si un alumne/a, abans d’inscriure’s a una activitat, desitja provar una sessió caldrà que la
família avisi d’aquesta decisió a secretaria ja sigui en persona, escrivint a escola@decroly.org
o mitjançant l’agenda.
Per a formalitzar la inscripció a l’activitat cal lliurar a secretaria el formulari d’inscripció
omplert en mà o enviant-lo per correu electrònic a escola@decroly.org.
Les quotes de les activitats extraescolars seran carregades en el rebut del mes.
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Oferta d’activitats EXTRAESCOLARS de MIGDIA
Activitats que es duen a terme en la franja horària de 13,00h a 15,00h:
-

Piano: de P4 a 6è

-

Batukada: de 1r a 6è

-

Guitarra: de 4t a 6è

-

Funky: de P4 a 6è

-

Bateria: de 1r a 6è

-

Manualitats: de 1r a 6è

-

Combo: 5è i 6è

-

Francès: de 1r a 6è

PIANO
Des de P4 a 6è
Grup reduït
Quota: 43,22€ /mes

Iniciació i perfeccionament en aquest instrument. Aquesta pràctica té
un sentit lúdic que acompanya els infants i els motiva, ja que poden fer
la seva pròpia interpretació d’una composició musical, posant-hi allò
que cadascú té a dintre i que es manifesta en l’art.

GUITARRA
Des de 4t a 6è

Iniciació i perfeccionament en aquest instrument.

Grup reduït
Quota: 43,22€ /mes

BATERIA
Des de 1r a 6è

Iniciació i perfeccionament en aquest instrument.

Grup reduït
Quota: 43,22€ /mes

COMBO
Des de 5è a 6è
Places: mínim 5
Quota: 28,31€ /mes
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Vols compartir el que ja saps amb altres companys fent música junts?
Aquesta és la teva oportunitat de fer-ho: Ens trobarem un migdia cada
setmana per tocar junts i organitzarem concerts per ensenyar als
altres el que fem. Ah, i si et veus com a cantant solista a més de tocar
un instrument, no t’ho perdis.
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BATUKADA
Des de 1r a 6è
Places: mínim 5
Quota: 28,31€ /mes

T’agradaria formar part de la Batukada Decroliana. Amb aquesta
activitat podràs aprendre a tocar un instrument de percussió dins d’un
grup de batukada, descarregar adrenalina i marcar el ritme en les
festes i celebracions populars!

FUNKY
Des de P4 a 6è
Places: mínim 8

T’agrada ballar? Doncs aquesta és la teva extraescolar. Farem
coreografies amb les cançons que més ens agraden i potenciarem la
coordinació, la diversió i l’expressió lliure dels infants.

Quota: 28,31€ /mes

MANUALITATS
Des de 1r a 6è
Places: mínim 8

Treballarem en el pla i el volum, amb diferents tècniques amb les que
no treballem habitualment, material reciclat i farem petites obres d’art

Quota: 28,31€ /mes

FRANCÈS
Des de 1r a 6è
Grup reduït

Iniciació o perfeccionament de la llengua francesa de forma oral i
escrita. Nivell principiant i avançat. Mestra nativa.

Quota
2 dies: 55,07€ /mes

Oferta d’activitats EXTRAESCOLARS de TARDA
Activitats que es duen a terme en la franja horària de 17,00h a 18,15h:
-

Roda d’instruments: des de P3 a 2n

-

Fun English: des de P3 a p5

-

Juguem!: des de P3 a 2n

-

Bateria: des de 1r a 6è

-

Ioga en família: totes les edats
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RODA D’INSTRUMENTS - Dilluns de 17,00h a 18,15h – Edifici d’infantil
Des de P3 a 2n
Places: mínim 5
Quota: 28,31€ /mes

T’agrada tocar i experimentar amb instruments musicals? Ja siguin de
vent, corda o percussió amb aquesta activitat podràs iniciar-te en la
pràctica de diferents instruments i descobrir quin t’agrada més, viuràs
la música des de la vessant lúdica i t’obriràs a un món ple de sons.

FUN ENGLISH – Dilluns i dimarts de 17,00h a 18,15h – Edifici d’infantil
Des de P3 a p5
Places: mínim 8
Quota
1 dia: 35,04€ /mes
2 dies: 65,00€ /mes

Aprendre anglès és un dels reptes actuals, per això aquesta activitat
d’una forma lúdica i divertida pretén seduir els més menuts perquè
visquin l’anglès com un mitjà per comunicar-se, expressar-se i
relacionar-se. Mitjançant cançons, contes, jocs, activitats motrius,
tallers de cuina i teatralitzacions, els nens i nenes aniran
familiaritzant-se amb l’ús d’aquesta llengua.

JUGUEM! - Dimecres de 17,00h a 18,15h – Edifici de primària
Des de P3 a 2n

Si el que t’agrada és jugar amb els altres, fer jocs esportius, motrius,
d’equip, i passar una bona estona, aquesta extraescolar és per a tu.
Places: mínim 8
Durant tot l’any anirem coneixen diferents jocs i esports i treballarem
amb els diferents materials, pilotes, estics, raquetes... ens iniciarem en
Quota: 28,31€ /mes el joc reglat i aprendrem com funcionen diferents esports.

BATERIA – Dijous de 17,00h a 18,15h – Edifici d’infantil
Des de 1r a 6è

Iniciació i perfeccionament en aquest instrument

Grup reduït
Quota: 43,22€ /mes

IOGA EN FAMÍLIA – Divendres de 17,45h a 18,45h – Edifici de primària
Totes les edats

Si voleu trobar un moment i una activitat per fer conjuntament amb
el vostre fill o filla és aquesta! Aprendreu postures de ioga, milloreu la
Places: mínim 8
respiració i seguireu unes pautes de relaxació, gaudint d’una pràctica
sana, molt divertida i que va més enllà de la comunicació verbal. A
Quota:
partir de jocs, cançons, dinàmiques, contes i treball en equip, crearem
1 Adult + 1 Fill/a:35€
un espai per connectar-nos i ser conscients del nostre cos, la nostra
1Adult+2Fills/es:50€
ment i el nostre cor alhora que compartim i reforcem els vincles
1Adult+3Fills/es:65€
afectius familiars. Abans de començar la classe podreu quedar-vos a
2Adults+1Fill/a:50€
l’escola jugant una estona al jardí o berenant tranquil·lament.
2Adults+2Fills/es:65€
C/ Jesús i Maria, 4, torre
Tel: 93 417 52 71
Fax 93 418 08 07

escol a@decrol y.org

www.decroly.org

C/ Vendrell, 13, torre
Tel: 93 212 38 47
08022 Barcelona

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Dades personals de l’infant
Nom i cognoms: __________________________________________

Curs: _________

Dades de contacte
Contacte 1

Nom i cognoms: _______________________________________________

Telèfon: _________________ Correu electrònic: ______________________________

Contacte 2

Nom i cognoms:

_______________________________________________

Telèfon: _________________ Correu electrònic: ______________________________
Dades Bancàries en cas de NO ser alumne/a de l’Escola
Titular:
IBAN:

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Autorització
En/Na _________________________________________ (nom i cognoms del pare / mare /
tutor/a

legal)

amb

DNI

_____________________

autoritzo

que

el

meu

fill/a

___________________________________ (nom i cognoms) participi de les activitats
extraescolars senyalades a continuació i em comprometo a realitzar els corresponents
pagaments de quotes previstes.
Signatura del pare, mare o tutor/a legal:

Barcelona a ____ de __________________ de 201__
La persona signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament de les
seves dades de contacte i/o bancàries. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem
que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Escola Decroly de Barcelona amb la finalitat de gestionar la vostra
participació i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant
un correu electrònic a secretaria@decroly.org
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Activitats EXTRAESCOLARS de MIGDIA
Piano
Guitarra
Bateria
Combo
Batukada
Funky
Manualitats
Francès

Activitats EXTRAESCOLARS de TARDA
FUN ENGLISH!
Dilluns de 17,00h a 18,15h

Dimarts de 17,00h a 18,15h

RODA D’INSTRUMENTS
Dilluns de 17,00h a 18,15h
JUGUEM!
Dimecres de 17,00h a 18,15h
BATERIA
Dijous de 17,00h a 18,15h
IOGA EN FAMÍLIA
Divendres de 17,45h a 18,45h
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