AMPA VALLDEFLORS ampavalldeflors@yahoo.es Tel : 608477472

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL NOU CURS 2017-18
L’AMPA es complau a fer-vos arribar la nova oferta d’activitats
extraescolars per aquest curs 2017-18. Tenim força novetats!
El període d’inscripció s’obre DIMECRES 20 de setembre, i es mantindrà fins al
DILLUNS 25 de setembre. Es respectarà l’ordre d’inscripció i NO ES TINDRAN EN
COMPTE LES SOL·LICITUDS REBUDES EN DATA POSTERIOR. Es realitzaran les
activitats que comptin amb un nombre mínim/màxim de participants inscrits/es (segons
activitat). Segons la demanda ens plantejarem ofertar un segon dia o, al contrari,
fusionar 2 grups en un, pel que els dies i horaris en aquest moment són orientatius. Si
ens poseu el vostre telèfon en el full de inscripció en el cas de haver de fer canvis us els
podem anar comentant. El dimarts 26 de setembre us farem arribar les activitats
definitives per que pugueu fer el pagament abans del divendres 29.
Com veureu algunes activitats tenen més aviat un format de taller i una duració de
8 a 10 setmanes. Us avancem la nostre intenció de treure més endavant un taller d’edició
de so, un taller de primers auxilis, així com tallers d'una jornada (dissabtes
probablement) d'escacs i educació emocional així com una proposta molt interessant per
a pares sobre l'educació dels nostre fills
Les activitats s’iniciaran el proper dilluns 2 d’Octubre de 2017, i finalitzaran el
dia 31 de Maig de 2018, seguint el calendari escolar. Per a possibles incidències ens
trobareu al despatx de l’AMPA el dijous 28 de setembre de 16:45h a 17:45h.
PAGAMENT DE LES ACTIVITATS
1.- Les activitats es cobraran per avançat mitjançant ingrés al compte de l’AMPA que
us facilitarem en el moment de formalitzar la inscripció.
2.- No s’admetrà la inscripció de cap alumne/a que tingui pendent el pagament de rebuts
d’extraescolars del darrer curs 2016-17 o anteriors.
3.- En cas de voler donar-se de baixa d’alguna activitat al llarg del curs cal notificar-ho
a l’AMPA per escrit, bé deixant una nota en la nostra bústia o adreçant un correu
electrònic a la web.
NO és imprescindible ser soci de l’AMPA per poder fer la inscripció, però el
preu mensual pels NO socis té un increment de 3 € per activitat. Disposeu de fulls
d’inscripció a l’AMPA al nostre despatx, a la Secretaria de l’Escola i a la nostra pàgina
web (www.tremp.cat/ampavalldeflors) També podeu trucar al telèfon de l’AMPA
(608477472) on us ajudarem a contactar amb els/les responsables de les activitats
extraescolars.
Si no voleu que es publiquin fotografies dels vostres fills/es a la nostra
pàgina web htpp://www.tremp.cat/ampavalldeflors notifiqueu-ho per escrit a l’AMPA.
Disposeu de tota aquesta informació i documents adjunts a la nostra pàgina web i
al despatx de l’AMPA.
BONA ENTRADA DE CURS !!!

ACTIVITATS I OBJECTIUS
BÀSQUET EN ANGLÈS (Michael d’Amico): Activitat en anglès, amb monitor natiu americà,
d’iniciació al bàsquet mitjançant jocs i treball d’equip tot disfrutant i aprenent aspectes tècnics
d’aquest esport.
CERÀMICA (Carme Rodríguez): Si ets creatiu/va i tens ganes de fer alguna cosa original, apunta’t a
ceràmica, on també treballarem d’altres materials (pintura, collage, etc...). Pots descobrir el/la gran
artista que portes dins! A més aprendrem a ser nets/es i ordenats/des, endreçats/des i responsables
amb un material molt delicat, fet amb paciència i dedicació.
CINEMA (Jose Bergès): L’art cinematogràfic té el seu propi llenguatge. Per poder realitzar una
peça audiovisual has de tenir un mínim coneixement de ls claus d’aquest llenguatge. Aquest taller vol
apropar-te a les més bàsiques, perquè puguis enfrontar-te a un rodatge d’una manera professional
dins d’un entorn amateur. Màx 13 nens/es.
DANSES DEL MÓN (Georgina Romagosa): Organitzarem un viatge pel món a través dels diferents
balls i músiques i veurem com és d’important controlar la respiració i l'expressió corporal alhora que
seguim el ritme. Amb una mica de dansa del ventre, country, sardanes, sevillanes, cumbia i reggae ja
podràs anar ballant pel món!
ESCALADA (Xavi Aranda, activitat amb la col·laboració de la SAM): Vine al rocòdrom del Casal a
passar-t’ho bé, moure el cos i aprendre a escalar amb seguretat i coneixement de la mà d’un expert.
L’objectiu principal del curs és la diversió i fomentar la curiositat dels nens cap a l’escalada,
mitjançant activitats, jocs i dinàmiques al rocòdrom. Màx 8 nens/es.
IOGA (Babaji Ragunat Das i Conxita Bellés): El ioga permet conèixer el nostre cos, reafirmar els
nostres sentits i gaudir del present, del aquí i l’ara. Ens ensenya a enfocar l’atenció tot creant
representacions mentals positives, i a acceptar-nos a nosaltres mateixos i als altres. Els pares i
mares podeu compartir aquesta experiència amb els vostres fills, donant suport al seu aprenentatge.
MUSICAL (Lola Abelló i Maite Cid): Des del taller de teatre es brinda la possibilitat de que nenes i
nens desenvolupin la seva creativitat a través de la veu, el cos i el moviment en l’espai. Finalitzarà el
curs amb la representació d’un musical a la Lira.
RELAXACIÓ I GESTIÓ EMOCIONAL (Raquel Sumarroca, Integradora social i formada en
Bioenergètica universal). Sovint els demanem als infants que prestin atenció però no els ensenyem
com ho han de fer. A través de la pràctica els nens i les nenes aprenen a estar més relaxats i poden
controlar l’estrès davant de situacions com ara exàmens, baralles... La relaxació i les diferents
tècniques que al llarg de les sessions els infants aprendran els ajuden a conèixer-se millor a ells
mateixos, a les seves emocions i a relacionar-se amb l’entorn amb respecte i valors. Màx 10 nens/es
ROBÒTICA (Diego Roldan, Mestre en Robòtica educativa) En aquesta extraescolar s'introduiran
petites nocions de programació i es realitzarà la construcció de robots amb LEGO. Màx 15 nens/es.
TALLER CREATIU (Ester Angelats, artterapeuta, fotògrafa i dissenyadora gràfica): Aprendrem a
través de pintura, paper, escultura (amb objectes quotidians, reciclats, etc), modelat (fang,
plastilina...) però també la dansa, els contes o la música, a mirar el nostre entorn amb altres ulls,
despertar al color, la llum, el volum, l’entorn viu que ens envolta. Composarem un espai on el nen/a pot
treballar la concentració, la imaginació i la creació per poder gaudir d’un temps per escoltar-se i
connectar-se amb ell/a mateix/a. Desenvoluparem i potenciarem l’autoestima i la capacitat
d’expressió a través de l’experimentació i la creativitat
TALLER DE RETOC FOTOGRÀFIC I CREACIÓ D’IMATGES (Valldeflors Mir, Dissenyadora i
tècnica en audiovisuals, música): Tecnologia audiovisual i creativitat. Aprendrem a treballar amb
arxius fotogràfics retocant imatges i també creant-ne de noves. Farem collages i composicions
pròpies. Desprès d’aquest taller seràs un crack del Photoshop i el Gimp! Màx 10 nens/es.
ESBART (Esbart Dansaire de Tremp): Iniciació a les danses populars catalanes per així poder
mantenir i difondre la cultura folklòrica

