DIVER´S
Associació d´Esplai
C/ ACÀCIES 15. BCN 08027
Tel: 93 446 42 91 - 617 82 41 18
diverstiu@gmaill.com

www.diversesplai.cat

AMPA ESCOLA GAYARRE

CURS 2020-2021

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (De 8 a 9:15h)
• DILLUNS A DIVENDRES 1 HORA ........................................................................32´00 € mensuals (36€ no socis)
• DILLUNS A DIVENDRES 30 MINUTS ...................................................................20´00 € mensuals (22€ no socis)
• O PREU TIQUETS 10 HORES...............................................................................18´00 € TIQUETS (20€ no socis)

LUDOTECA TARDES

Per a infants de 3 a 12 anys.
● De 16´00 a 17´00h o de 16´00 a 18´00h de DILLUNS A DIVENDRES.
● 32´00 € mensuals 1 hora (36 € no socis) / 51´00 € mensuals 2 hores (56 € no socis).
Si voleu fer ús dels serveis d’ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA TARDESmenys dies a la setmana o en dies
esporàdics podeu fer-ho utilitzant TIQUETSque podeu comprar a l’AMPA.
La 
LUDOTECAés un espai de diversió, entreteniment, educació i creativitat on els nens i nenes de totes les edats trobaran tota mena de jocs
i joguines, sempre atesos per monitors/es que els dinamitzaran amb diferents activitats lúdiques aquest espai.

●
●
●
●
●

JOC SIMBÒLIC
TITELLES
PUZZLES I JOCS DE TAULA EDUCATIUS
CONSTRUCCIONS
RACÓ DELS DEURES

Activitats setmanals de 
CONTACONTES, PETITES MANUALITATS, DIBUIXOS, JOCS...

CURS 2020-2021
TALLER DE DANSA-TEATRE
DIJOUS
INFANTIL 1-2-3
16’00 - 17’15 H
Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques i balls. Iniciar-se en
els principals passos de ball, ritmes i evolucions. Aprendre a expressar-se
mitjançant la dansa. Crear nous espais d’imaginació. Aconseguir una bona
coordinació corporal i sincronització amb el grup.
❒

JOCS D'EXPRESSIÓ CORPORAL I DRAMATITZACIÓ

❒

TEATRE MUSICAL

❒

EVOLUCIONS I RITME

❒

COORDINACIÓ, ESPAI, LATERALITAT

❒

DANSA I COREOGRAFIES

21 € mensuals (23€ no socis)

RÍTMICA
BECAT
DIMARTS
1R-3R 16’00 - 17’15 H
4T-6È 16’15 - 17’30 H 21 € mensuals (23€ no socis)
Activitat que combina diferents disciplines amb suport musical: Fitness / Hip-Hop / Gimnàstica Rítmica / Aeròbic.
Mantenir hàbits de vida saludable mitjançant l'esport i la preparació física. Practicar esport artístic com a mitjà de treball d´equip,
treball en valors, educació per la salut.
❒

PREPARACIÓ FÍSICA

❒

JOCS ESPORTIUS

❒

JOCS I EXERCICIS AMB APARELLS

❒

JOCS RÍTMICS I DE COORDINACIÓ CORPORAL

❒

SINCRONITZACIÓ GRUP

❒

ESPAI I COS

❒

COREOGRAFIES

PRE-ESPORTIU
DILLUNS
INFANTIL 1-2-3
16’00 - 17’15 H
21 € mensuals (23€ no socis)
Activitat on els més petits, mitjançant els jocs esportius, aprendran a practicar diferents habilitats físiques, tot treballant des del
coneixement del cos i les seves pròpies limitacions. Treballar la psicomotricitat des de la vessant de l’esport és un pas previ a la
iniciació a l’esport.
❒

JOCS ESPORTIUS I PSICOMOTRIUS

❒

LATERALITAT, COORDINACIÓ, EQUILIBRI

❒

JOCS DE MOVIMENT INDIVIDUAL I COL·LECTIU

❒

INICIACIÓ A DIFERENTS ESPORTS

❒

CIRCUITS I JOCS ALTERNATIUS

❒

TÈCNIQUES I HABILITATS

❒

JOCS AMB PILOTES, FRISBEES, INDIAQUES, RAQUETES, PARACAIGUDES, ETC.

FUTBOL 
DIMECRES

BECAT

1R-3R 16’00 - 17’15 H

4T-6È 16’15 - 17’30 H

21 € mensuals (23€ no socis)

Practicar el FUTBOL com a esport amb els valors de treball d’equip i esportivitat
que comporta. PARTICIPACIÓ A LA LLIGA VERD PLAY.
❒

PREPARACIÓ FÍSICA

❒

JOCS ESPORTIUS

❒

TÀCTICA I ESTRATÈGIES

❒

REGLAMENT

❒

REGAT, VOLEA, TISORES

❒

PASES I RECEPCIONS

❒

PARTITS

DANSES URBANES / HIP-HOP

BECAT
DIVENDRES
1R-3R 16’00 - 17’15 H
4T-6È 16’15 - 17’30 H
21 € mensuals (23€ no socis)
Aquestes danses que van néixer al carrer en els 70, inclouen molts tipus de disciplines i estils. Implica
un bon domini del cos i el ritme, i treballa la força, l’equilibri i la coordinació.
Es basa principalment en figures corporal a terra. El hip-hop com a dansa urbana inclou tots els altres
estils. Recupera la verticalitat i es treballa mitjançant ritmes i coreografies on podrem donar valor a la
feina tan en equip com individual.
Recull també tot un treball d’expressió corporal, expressió de sentiment, coordinació i sincronització.
Coreografies de grup amb les músiques urbanes més clàssiques i les més actuals.

INSCRIPCIÓ ON-LINE: https://forms.gle/TmVQPZR4EDUPmhT39
DATES INSCRIPCIÓ: del 14 al 21 de setembre
INICI DEL CURS: 1 D´ OCTUBRE
NORMATIVA:
●
●
●
●
●
●

Les inscripcions es fan online entrant al web de Diver´s: http://diversesplai.cat/activitats-extraescolars/.
La inscripció de les activitats és trimestral.
Les quotes són mensuals i seran domiciliades.
Es farà el cobrament de la primera quota al moment de la inscripció.
El retorn de qualsevol rebut serà reclamat amb un increment de 3€ degut a la comissió que cobra el banc.
Per donar-se de baixa o d’alta d'una activitat, s’haurà de comunicar almenys una setmana abans del final de trimestre.
1r trimestre: 28 setembre-octubre / novembre / desembre
2n trimestre: gener / febrer / març
3r trimestre: abril / 28 maig (s'adaptarà la quota a 2 mesos en lloc de 3. Part proporcional)

PROTOCOL COVID19
Com ja sabeu, aquest és un curs molt especial degut a la situació de pandèmia que estem vivint.
Per això apliquem un protocol en línia amb l'escola per assegurar la protecció dels infants en quant a salut i higiene.
Us informem de les mesures a seguir en quant a les activitats extraescolars.
Estem segurs que tot anirà molt bé i us demanem la vostra col·laboració.
Els grups seran estables al menys per trimestres.
Grups de 10-15 infants de 3 cursos consecutius
Els espais seran prou amplis, es mantindrà el distanciament físic de 1´5m adaptant les activitats.
Els espais seran ventilats i desinfectats, així com tots els materials abans i després de l'activitat. Mantenint finestres obertes sempre
que el temps ho permeti.
● Tots els alumnes de primària i el monitoratge faran ús de la mascareta durant l'activitat i el trasllat des de l'aula a l’espai de l’activitat,
així com a la sortida.
● A les activitats esportives està permès fer-les sense mascareta en els moments de màxima activitat física. Es valorarà.
● Els alumnes d´Educació Infantil, només hauran d´utilitzar la mascareta en el trasllat des de l'aula a l’espai de l’activitat. No els caldrà
durant el desenvolupament de l’activitat. Els monitors si, sempre. Cada alumne ha de portar la seva mascareta i una ampolla amb
aigua.
● A totes les activitats comptem amb gel hidroalcohòlic, termòmetre, farmaciola, productes desinfectants per espais i materials etc...
● Podran berenar abans de començar l'activitat en l'espai on la faran, mantenint distàncies i vetllant per que no comparteixin cap
aliment. El berenar ha de ser lleuger i no massa quantitat o difícil de manipular.
● Infants i monitors es rentaran les mans abans de berenar, després de berenar-abans de començar l'activitat i a l’acabar abans de
sortir.
● Es demana a les famílies que siguin molt puntuals a la recollida dels infants i que mantinguin també el distanciament fora de l'escola.
Cap familiar pot entrar al recinte escolar. Es demana que reculli a l´infant una sola persona.
● En cas de qualsevol urgència, detecció de símptomes etc, es seguirà el mateix protocol que a l'escola marcat per el Departament de
Salut, per això us demanem que durant l’activitat dels vostres fills tingueu els mòbils operatius per si haguéssim de contactar amb
vosaltres.
Per qualsevol dubte o comunicació durant el curs podeu contactat amb DIVER´S per correu preferiblement o per telèfon si és més urgent.
diverstiu@gmail.com/ 934464291 / Whatsapp: 617824118.
Els nostres horaris: de 9 a 14 i de 16 a 18h.
●
●
●
●

Us volem transmetre un missatge de tranquil·litat, vetllem en tot moment per que l´escola sigui un espai sa i segur on els infants puguin
continuar amb la seva vida amb màxima normalitat tot educant-los per la nova situació.
Seguim treballant per la gestió del temps lliure dels nens i nenes i per el servei a les famílies, mitjançant un projecte basat en els valors, la
sociabilitat, la diversió i l'adquisició de coneixements i hàbits.

PER UN BON CURS 2020-21! BONA ENTRADA!

