PREINSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CICLE MITJÀ (3r-4t) / CURS 2017-2018
En aquest document trobareu l’oferta orientativa d’activitats per al proper curs. Haureu de dipositar
la butlleta al mostrador de consergeria degudament emplenada abans del dimarts 20 de juny.

Així mateix, us informem que, depenent dels alumnes preinscrits, s’oferirà o no l’activitat el
proper mes de setembre, atès que es requereix d’un nombre mínim de preinscripcions.
Altrament, us comuniquem que la proposta d’activitats podrà tenir algunes variacions pel que
fa a horaris i dies proposats, ja que serà en funció de les activitats definitives que podrem
concretar, així com de la disponibilitat dels monitors/es especialistes.
Més informació:
 Les activitats començaran el dijous 2 d’octubre.
 Els preus definitius de les activitats s’aprovaran en assemblea (actualment 10,50 € al mes per hora
setmanal d’activitat).
 Si us apunteu a activitats que es fan dos dies, podeu escollir fer un dia o dos.
 Totes les activitats es realitzen dins les instal·lacions de l’escola.
 Per a qualsevol aclariment, opinió o suggeriment sobre les activitats contacteu amb el nostre
coordinador, Ricard Sabaté (activitatsampajocbola@gmail.com).
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PREINSCRIPCIÓ ALUMNES CICLE MITJÀ (3r i 4t)
Indiqueu amb una creu les activitats en que es preinscriu el vostre fill/a.
NOM DE L’ALUMNE: __________________________________________ CURS: ______________
ATLETISME
ESCALADA, JOCS NATURA (DILLUNS)
ESCALADA, JOCS NATURA (DIMECRES)
FUTBOL
DANSES URBANES DIMARTS
DANSES URBANES DIMECRES
ESCACS
BÀSQUET DILLUNS
BÀSQUET DIJOUS

MOU-TE I CANTA EN ANGLÈS
PATINS SOBRE RODES
HANDBOL DIMECRES
HANDBOL DIVENDRES
MINDFULNESS (GESTIÓ EMOCIONAL)
VOLEIBOL DIMECRES
VOLEIBOL DIJOUS
TEATRE

Segons el que es disposa en la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari, seran tractades per l’AMPA CEIP Joc de la
Bola amb l’objectiu de gestionar el servei/activitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta
dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al C/ Segòvia, s/n, CP 25006 de Lleida.

EXPLICACIÓ ACTIVITATS
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Als nens i nenes els encanta jugar, però i si li afegim una dificultat més per explorar
les seves capacitats i límits? Els patins. Anar sobre rodes farà que experimentin amb
l’equilibri, aprenguin a confiar amb els companys i amb ells mateixos, que donin
respostes creatives davant situacions noves i sobretot que passin una estona
agradable i divertida.
Teatre –jouer com diuen els francesos– vol dir ‘joc’. Fer teatre és jugar, inventar
personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables. Totes
aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que intentem és
potenciar aquesta característica infantil, alhora que promoure unes bones habilitats
comunicatives i expressives. L’activitat anirà a càrrec de l’Aula de Teatre.
L’atletisme ofereix l’oportunitat d’aprendre la tècnica dins de quatre categories:
carreres, marxa, llançaments i salts. Té la qualitat de desenvolupar la capacitat
esportiva dels nens al màxim, combinant tant la força i la capacitat, com l’habilitat
física i mental. Tot això ho farem amb jocs per que els infants aprenguin jugant.
L’objectiu principal és incorporar l’educació emocional i social durant el procés de
formació acadèmica dels alumnes, cosa que es traduirà en beneficis per a la salut
mental.
Es tracta de dotar d’eines als alumnes per construir una vida plena i feliç i ajudar en
els seu desenvolupament psicomaduratiu.
Amb el cos podem expressar molt, i més si l’acompanyem amb músiques i danses. Les
danses urbanes inclouen un conjunt de manifestacions culturals en forma de ball,
performances i creacions coreogràfiques nascudes a ciutats i espais públics. Inclouen
el HipHop, l’StreetDance, el Break-Dance, funky, balls llatins i molts més!
La música s’incorpora a la vida, tots tenim el nostre ritme vital i la natura també. La
cançó, l’audició i les danses són recursos musicals. Quan els infants ballen i es mouen
lliurement per l’espai seguint el ritme de la música, treballen la coordinació dels
moviments del cos, els adeqüen a un temps, el que marca el ritme i a un espai. Amb
aquesta edat hi ha un altre aspecte important com és la descoberta del propi cos i de
les seves possibilitats, de sincronització amb un ritme i tot això ho farem amb
anglès! Perquè entenem que l’aprenentatge d’un idioma es fa jugant i inserint-nos en
ella.
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Segons el que es disposa en la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari, seran tractades per l’AMPA CEIP Joc de la
Bola amb l’objectiu de gestionar el servei/activitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta
dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al C/ Segòvia, s/n, CP 25006 de Lleida.

