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AMPA ESCOLA PRIM

CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Tot i la situació de pandèmia que estem vivint volem oferir-vos un programa d´activitats, donat que pensem que algunes
famílies necessiteu aquest servei per als vostres fills i filles i també ells i elles necessiten i tenen dret al seu temps de lleure.
És per això que ens agradaria tirar endavant, amb totes les mesures de seguretat i higiene perquè els infants puguin
gaudir d´un espai segur a l´escola on desenvolupar els seus interessos.
Us oferim 3 activitats per primària i per les quals podeu demanar beca. Podreu participar de les activitats des d’un bon
inici de curs. Si al novembre, quan surtin les resolucions de les beques, no us han estat concedides no us preocupeu, no
se us reclamarà cap quota anterior.
Aquest any les beques per extraescolars s´han de sol·licitar online. Demaneu informació a l´AMPA.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!

DANSES URBANES / HIP-HOP / ZUMBA


1R-2N-3R / 4T-5È-6È
 DILLUNS
Aquestes danses que van néixer al carrer als anys 70 inclouen molts
tipus d’influències, disciplines i estils.
Implica un bon domini del cos i el ritme, i treballa la força, l’equilibri i
la coordinació.
El hip-hop com a dansa urbana 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
sentiments, coordinació i sincronització.
Coreografies grupals amb músiques urbanes clàssiques i actuals.

JOCS ESPORTIUS EN ANGLÈS
 1R-2N-3R / 4T-5È-6È



16 a 17h

ES POT DEMANAR BECA
 DIJOUS

Aprenentatge de l´idioma d´una manera gratificant i lúdica, afavorint als
infants l´interès per una llengua diferent a la seva. Permetre’ls que
visquin històries, que participin en situacions comunicatives mitjançant
els jocs i els esports... en anglès.




ES POT DEMANAR BECA

APRENDRE FENT COSES DINTRE UN CONTEXT REAL.
MODELS ADEQUATS DE PRONUNCIACIÓ I PRÀCTICA.
RECURSOS VERBALS I NO VERBALS PER COMUNICAR-SE EN
ANGLÈS.
 VOCABULARI i GRAMÀTICA.
 CONVERSA i TRADUCCIÓ.

 16 a 17h

BÀSQUET

ES POT DEMANAR BECA

 1R-2N-3R / 4T-5È-6È
 DIMECRES
Practicar el bàsquet com a esport amb els valors de treball en equip i la
esportivitat que comporta.







 16 a 17h

PREPARACIÓ FÍSICA.
BOT, PASSADES I RECEPCIÓ.
DEFENSA I ATAC.
CONTROL DE LA PILOTA.
TIR A CISTELLA.
JUGADES.

INSCRIPCIÓ: del 29 de setembre al 9 d´octubre
SOL·LICITUD BEQUES: del 22 de setembre al 9 d´octubre
INICI DEL CURS: NOVEMBRE
PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ SOBRE LA COVID-19
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 que asseguri la protecció dels infants en relació a la seva salut i higiene.
Us informem de les mesures a seguir pel que fa a les activitats extraescolars. Estem segurs que tot anirà molt bé i us demanem
la vostra col·laboració perquè així sigui.












Grups de 10-15 infants de 3 cursos consecutius: 1r-2n / 3r-4t/ 5è-6è.
Els espais seran sempre que sigui possible exteriors, prou amplis, que permetin el distanciament físic de 1´5m amb les
adaptacions corresponents de les activitats.
Els espais interiors 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 us de la mascareta durant l´activitat i durant el trasllat des de l´aula
a l´espai de l´activitat, així com a la sortida.
Les activitats esportives està permès fer-les sense mascareta en els moments de màxima activitat física. Es valorarà.
A l´activitat de karate, es portarà sempre degut a que és una activitat de contacte. Es mantindran sempre que es pugui
les mateixes parelles.
Cada alumne ha de portar la seva mascareta i una ampolla d´aigua.
A totes les activitats comptem amb gel hidroalcohòlic, termòmetre, farmaciola, productes desinfectants per espais i
materials, paper per netejar, guants, mascaretes, etc.
Infants i monitors/es es rentaran les mans abans de començar l´activitat i en 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 l´infant una sola persona.
En cas de qualsevol urgència o detecció de símptomes es seguirà el mateix protocol que a l´escola, marcat per el
Departament de Salut. Us demanem que durant l´activitat dels vostres fills i filles tingueu els mòbils operatius per si
hem de contactar amb vosaltres.

Per qualsevol dubte o comunicació durant el curs podeu contactar amb DIVER´S per correu electrònic preferiblement, o per
telèfon en cas d’urgència. El nostre horari és de 9 a 14 i de 16 a 18 h.
diverstiu@gmail.com / 934 464 291 / WhatsApp: 617 82 41 18

Us transmetem un missatge de tranquil·litat. Vetllem en tot moment perquè l´escola sigui un espai sa i segur on els infants
puguin continuar amb la seva vida amb màxima normalitat, educant-los en la nova situació.
Seguim treballant per la gestió del temps lliure dels infants i per el servei a les famílies, a partir d’un projecte basat en els valors,
la sociabilitat, el benestar i l´adquisició de coneixements i hàbits.
PER UN BON CURS 2020-21! BONA ENTRADA!

