Escola la lió

extraescolars
2020/2021
Activitat
Discovering English
Iniciació al circ
Patinatge
Robòtica*
Futbol
Escacs
Voleibol
Anglès Recreatiu
Còmic i Manga
Ens iniciem a la Robòtica*
Balls Moderns

Dies i horaris

PREU
mensual

P3 , P4 i P5
P3,P4 i P5
P3,P4 i P5
1r-6è
4t-6è
1r-6è
1r-6è
1r-6è
1r-6è
1r-6è
1r-3r
1r-6è
1r-6è

Dilluns i dimecres de 16:30h a 17:30h

26,00€

Dimarts 16:30h a 17:30h

16,00€

Dijous de 16:30 a 17:30h

17,00€

Divendres de 16:30h a 17:30h

15,00€

Divendres de 16:30 a 17:30h

33,00€

Dilluns i Dimecres de 16:30 a 17:30h

26,00€

Dilluns de 16:30 a 17:30h

15,00€

Dimarts 16:30 a 17:30h

15,00€

Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30h

26,00€

Dimecres de 16:30 a 17:30h

17,00€

Dijous de 16:30 a 17:30h

33,00€

Dijous de 16:30 a 17:30h

16,00€

Divendres de 16:30 a 17:30h

15,00€

EN funció de la participació es
podran dividir els grups més
específicament segons el curs

Iniciació esportiva

Guitarra

Cursos

SERVEI ACOLLIDA DE
TARDA
OPCIONS

PREUS

16:30h a 17:30h
(5 dies)

32,00€

16:30h a 17:30h
(3 dies)

23,00€

Tiquet Esporàdic

3,50€

INFORMACIÓ I InscripcionS metodolOgia pedagògica
Dates inscripcions: Des de l’1 de setembre fins el 20 de setembre.
On-line: Omplint el formulari d’inscripció a la pestanya d’extraescolars a la
nostra web: www.viudinamic.org.
E-mail: Omplint la butlleta que repartirem als nens i nenes els primers dies
del curs 2020-2021 i enviant-la escanejada a extraescolars@viudinamic.org
Documentació que cal aportar per a realitzar la inscripció:
• Fitxa d’inscripció complimentada i signada
• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant participant.
• Fotocòpia del DNI o NIE de l’adult que signi l’autorització.
Reunió Informativa Inici de curs: Data pendent a determinar, se us
comunicarà a través dels canals habituals de contacte amb l’AFA.
Inici de les activitats: Les activitats s’iniciaran a partir de l’1 doctubre de
2020.
Fi de les activitats: Darrera setmana amb horari habitual abans de la jornada
intensiva del juny de 2021.
Forma de pagament: El pagament de l’activitat serà mensual. Entre l’1 i el 7
de cada mes es passarà el rebut bancari domiciliat.
Normativa de les activitats: www.viudinamic.org
Telèfons d’Informació i consultes
93.357.35.19 / 671.676.699

Totes les activitats proposades estan plantejades des d’objectius generals,
per curs, i específics, per trimestre, realistes, adaptables i observables que
són els que busquem assolir amb els i les participants que realitzen les
activitats. Realitzem un seguiment pedagògic constant en base a aquests
objectius i els treballem amb un enfoc clarament lúdic i participatiu.

Altres dades d’interès
EI nombre mínim per obrir una activitat és de 8 participants. Segons Ia
participació gIobaI de totes Ies activitats se’n podran obrir aIgunes a partir de
7-8 participants.
EIs dies de reaIització de Ies activitats poden variar segons Ia participació i Ies
peticions que ens feu arribar, sempre i quan hi hagi un grup nombrós de
famíIies interessades per poder fer eI canvi i no afecti a I'organització generaI.
Mentre no iniciem les extraescolars, hi haurà servei d’acollida cada tarda, en
horari d’extraescolar, des del 1r dia del curs fins el 30 de Setembre, per un
cost de 17€ (tot el període complet) o per 3€/dia de manera esporàdica. Es fa
la inscripció des del dia 1 i fins el 7 de setembre al nostre web.
*Les activitats de robòtica té un cost addicional pel material inclòs i el
monitor/a especialitzat.

Segons la situació i normatives vigents durant el mes de
setembre, derivades de la COVID-19, hi poden haver canvis
en l’organització i/o funcionament habitual de les
extraescolars. En tot cas, sempre us serien comunicats amb
l’antelació i previ consens amb l’AFA de l’escola La Lió.

