Activitats �traescolars
2017-2018

Escola Volcà
Bisaroques
Associació de pares i mares

Què és i què fa l’AMIPA del Volcà Bisaroques?
Què és l’AMIPA?

És l’associació voluntària de les famílies del centre educatiu.
Els nostres objectius són:

Donar, sempre en col·laboració amb el claustre, serveis d’interès de l’alumnat, com ara el
menjador escolar, l’acollida matinal i servei de biblioteca...
Representar les famílies al Consell Escolar del centre, les comissions mixtes i les institucions
educatives.
Oferir i gestionar activitats extraescolars que ajudin a complementar l’educació dels nostres
fills. En les següents pàgines d’aquest catàleg podreu veure quines oferim actualment.
Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
Fer aportacions puntuals de material o equipament necessaris per l’escola i que d’altra
manera no es podrien assolir.
Col·laborar amb les festes de l’escola obertes a les famílies.
Organitzar activitats i sortides en família; cada any fem alguna activitat per pares i fills ja sigui
a l’escola o en una petita sortida.

Qui pot formar part de l’AMIPA?

Qualsevol pare, mare o tutor d’un alumne pot formar part de la junta, de fet, us encoratgem
perquè us apunteu i en formeu part activa. Una Amipa forta i diversa és el que permet donar
tots aquest serveis que us relatem en el catàleg. Podeu apuntar-vos a secretaria. Sereu molt
benvinguts!
Ens reunim mensualment un dilluns, a les 9 del vespre; aquestes reunions són obertes a
tothom i podeu saber el dia al nostre blog.
També ens ajuda molt si ens doneu suport puntualment en alguna activitat en la qual es necessitin mares/pares voluntaris, com les festes.
Anualment, habitualment al novembre, celebrem l’assemblea general on fem un extens resum
de les activitats i l’estat de comptes de l’Amipa.
Ens agradaria molt que aporteu les vostres opinions i participeu activament a la Junta!

Podeu contactar a

https://amipabisaroques.wordpress.com/
amipabisaroques@gmail.com
o contactant directament amb secretaria.
Tel. 972266157

En les activitats que resumim a continuació
hi ha d’haver un mínim d’alumnes inscrits per
realitzar-la.
Per poder inscriure un alumne cal estar al
corrent del pagament de la quota de l´AMIPA

Anglès
Preu: 25 € mensuals

Horaris
P3 dijous de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
P4 - P5 dilluns de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
1r - 2n dimecres de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
3r - 4t dimarts de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
5è - 6è dijous de 2/4 de 5 a 3/4 de 6

Objectius

Fer que l’anglès resulti gratificant.
Desenvolupar habilitats orals i auditives, escoltant i parlant.
Utilitzar l’anglès en contextos reals mitjançant role plays, penfriends, lectures i vídeos reals...
Facilitar un model de gramàtica que defugi el llibre de text i s’adquireixi intrínseca i intuïtivament.
Proporcionar models adequats de pronunciació i practicar-los.
Fer ús de recursos verbals i no verbals per comunicar-se.
Ús de recursos mnemotècnics que facilitin l’aprenentatge.
Afavorir la presa de consciència dels propis progressos.
Cooperació: treballar en grups, realitzar projectes en anglès...

Educació infantil

Immersió sense esforç i de forma lúdica aprofitant la facilitat de l’edat per a assimilar una nova
llengua. Coneixeran conceptes bàsics de l’entorn familiar i escolar. Classes en anglès amb
suport audiovisual, jocs, cançons.

Cicle inicial

Es mantindrà sempre el component lúdic incorporant tocs gramaticals, posant especial atenció
a la pronúncia i a la comprensió oral. Aprenentatge a través de jocs, històries, manipulació,
cançons.

Cicle mitjà i superior

S’utilitza un mètode funcional que potenciarà les capacitats i habilitats comunicatives, integrant
la vessant oral i l’escrita capacitant per a una comunicació real.

Mecanograﬁa (amb ordinador)
Preu: 25 € mensuals

Activitat dirigida a
alumnes de cinquè i sisè
5è - 6è dimarts de 2/4 de 5 a 3/4 de 6

Objectius

Millorar l'escriptura amb el teclat de l'ordinador amb els deu dits.
Mostrar una correcta col·locació i postura dels deu dits sense mirar al teclat.
Adquirir velocitat en l’escriptura mecanogràfica.

Cicle mitjà i/o superior
Curs fet en dos nivells

Aprenentatge del teclat de l’ordinador mitjançant la repetició de les tecles per a fer
l’associació dit-tecla.
Assoliment i perfeccionament adquirint velocitat i destresa amb proves de velocitat, còpies
de text i dictats. Coneixement del teclat numèric.

Es fa entrega d’un certificat homologat a la finalització del curs.

Contes, titelles i música per a xics
Preu: 25 € mensuals
Objectius

Els contes són una finestra cap a la imaginació. Ens transporten a llocs fantàstics on aprenem i
creixem. Eduquen la sensibilitat, faciliten el desenvolupament de la fantasia i la creativitat, ens
donen nous coneixements.
Experimentem la música dins el conte, ens ajudarà amb el text narrat.
Estimulem el desenvolupament auditiu i comprensiu.
Fem jocs en equip, que sigui plaent pels nens i que alhora puguin participar dels contes amb
espontaneïtat.

Tempori�ació de les sessions

Jocs de benvinguda: Escalfament. Centrar l’atenció del grup amb jocs lúdics dirigits. 10'

Part tècnica: Treballarem escenes del conte des de la narració amb imatges, cançons i objectes animats adients a la sessió. Jocs de ritme i d'interpretació. Revisió dels personatges.
Recursos: el conte, la poesia, els rodolins, les endevinalles o les frases fetes permeten crear
moments de diàleg i trobada. 30'

Relaxació: Tornada a la calma. Música i moviments suaus per tancar la sessió. Activitats complementàries d’expressió plàstica. 5'

Activitat dirigida a
alumnes de P4 i P5

P4 - P5 dilluns de 2/4 de 5 a 2/4 de 6

Teatre
Preu: 25 € mensuals
Objectius

Gaudir fent teatre, estimular la imaginació i creativitat.
Treballar en equip i confiar en els recursos propis.
Aprendre a moure’s en un escenari.
Reforçar la memòria, aprendre a escoltar, enriquir el vocabulari.
Experimentar amb el propi cos, treballar la dicció i la veu.
Preparar la posada en escena d'una representació teatral.

Metodologia

Exercicis pràctics d'expressió corporal, físics i jocs.
Improvisacions amb diversos mètodes.
Històries inventades amb titelles.
Proposta de diferents accions o textos per part dels alumnes.
Elecció de les escenes i personatges que es representaran.
Creació individual o per petits grups de les escenes.
Creació de personatges.
Assaig per escenes.
Posada en escena a l'escenari.

Programació

A l’inici de cada trimestre les classes són més lleugeres, fem jocs i improvisacions. D’aquest
treball surten les bases del guió. Tot seguit comença l’etapa d’estudiar i preparar l’obra.
Cada curs, preparem tres obres per fer davant dels familiars i amics, en el mateix gimnàs.
Busquem històries originals, divertides i enriquidores, amb valors.

Activitat dirigida a
alumnes de 1r a 6è

Dilluns de 2/4 de 5 a 6 de setembre a juny

Coral Vulcània
Preu: 55 € anuals

Activitat dirigida a
alumnes de 3er a 6è

Dimecres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2
D’octubre a juny

Objectius

Cantar en grup, treballant la projecció del so, la unitat sonora, afinació o polifonia. Treballar
recursos musicals complementaris al cant (percussió corporal, moviment, etc.)

Metodologia

Treballem la consciència corporal, la tècnica vocal, l’actitud activa i l’escolta. Ho apliquem
mitjançant el cant a cappella o acompanyat de música pre-gravada, en un repertori d’estil ampli,
on domina la cançó tradicional i pop actual.
Escalfament i consciència de les parts que impliquen el cant: pulmons-capacitat pulmonar-diafragma, posició correcte i relax de gola i cavitats buco-nasals.
Treball de projecció del so mitjançant una bona col·locació bocal-nasal, la bona posició corporal, la concentració, i la implicació.
Treballem escoltar el grup, fem treball per seccions i plegats, per buscar la millora.

Programació i continguts

Les classes es divideixen en tres parts: Escalfament i treball tècnic (10’), treball de projecció
col·lectiva i treball polifònic amb repertori coral o tradicional (30’), repertori en marxa, que inclou
música moderna, pop (20’).
Tenim dues fites principals: el concert de Nadal i de final de curs. A més, en ocasions la coral
actua en esdeveniments fora de l’escola.

Poliesport
Preu: 105 € anuals
Es cobraran trimestalment

Activitat dirigida a
alumnes de P5, 1er i 2n
Dimarts i dijous
de 2/4 de 5 a 1/4 de 7

Programació

De 2/4 de 5 a 5 passem llista i els nens aprofiten per berenar. L’activitat comença a les 5 h.

Objectius

Practicar jocs educatius, pre-esportius, esportius i tradicionals buscant desenvolupar la ciclomotricitat, la coordinació d’ una forma alegre i motivar les capacitats cognitives igualment que
iniciar-se en esports (atletisme, hockey, bàsquet, esports de raqueta, futbol, etc.) Es pretén que
l’alumne observi, analitzi i interpreti les diferents situacions i es treballa la dimensió social, amb
aparició de llaços afectius, aprenentatge social i descobriment de l’altre.

Metodologia

Hi ha una part analítica (en tots els esports) i la resta és descobriment guiat.

Continguts de les sessions

Alternem sessions amb un esport i altres amb jocs. Sempre hi ha un inici (amb joc), una part
d’introducció (si és tracta d’un esport), una part principal i una part final, on tornem a la calma i
als estiraments musculars.

Futbol-7
Preu: 135 € anuals
Es cobraran trimestralment (inclou ﬁ�a federativa)
Programació

De 2/4 de 5 a 5 berenar i passem llista.
Els caps de setmana participem en les competicions que organitza el Consell Esportiu de La
Garrotxa. L’Ajuntament ens cedeix el camp de futbol de S.Roc quan juguem com a local.

Objectius

Iniciar el nen/a en el futbol-7 mitjançant la tècnica, adquirir fonaments, principis i hàbits (entendre el joc). Millorar les capacitats motrius, coordinatives, en un marc motivacional (jocs) i potenciar la cohesió de grup.

Metodologia

El mètode utilitzat és el sistèmic per “etapes”. (En la primera etapa 7/8 anys, hi ha un component més analític, en la segona aquest mètode va desapareixent.

Contingut de les sessions

Un joc educatiu, pre-esportiu o esportiu, buscar desenvolupar les capacitats coordinatives
i iniciar la sessió de forma alegre i motivadora.
Tasques on predominen fonaments del joc.

Partits “Modificats” en situacions reduïdes de 2x2, 3x3, 5x5… 7x7; per desenvolupar i
executar el que hem estat treballat anteriorment.

Tornada a la calma, relaxació, estiraments musculars, diàleg amb els jugadors sobre la
sessió i recollida del material utilitzat.

Activitat dirigida a
alumnes de 1er, 2n, 3è i 4t
dilluns entrenen TOTS
dijous (C.I.)
divendres (C.M.)
de 2/4 de 5 a 1/4 de 7

Bàsquet
Preu: 135 € anuals
Es cobraran trimestralment (inclou ﬁ�a federativa)
Programació

De 2/4 de 5 a 5 berenar i passem llista.
Els caps de setmana participem en les competicions que organitza el Consell Esportiu de La
Garrotxa.

Objectius

Iniciar als nens en l’esport del bàsquet, mitjançant treballs de coordinació, tècnica i fonaments
tàctics (individuals), interrelacionant-ho amb jocs, exercicis i partits modificats; adquirir i acceptar les regles del joc i potenciar la cohesió de grup.

Metodologia

Comencem a treballar la tècnica de forma analítica que es combina amb les capacitats i poder
passar al mètode sistèmic.

Contingut de les sessions

Mitjançant jocs educatius, pre-esportius o esportius, buscar desenvolupar les capacitats
coordinatives i iniciar la sessió amb el que pot ser l’escalfament d’una forma alegre i motivant.
Introducció a través d’exercicis o jocs, del que serà la part principal, que tingui a veure
amb els principis o els hàbits del joc.

Mini jocs de bàsquet, en situacions reduïdes des de 2x2, 3x3… 5x5; per provocar situacions on es produeixin aspectes que tinguin a veure amb l’objectiu de la sessió.
Tornada a la calma, relaxació, estiraments musculars, diàleg amb els jugadors sobre la
sessió i recollida del material utilitzat.

Activitat dirigida a
alumnes de 3è, 4t, 5è i 6è
Dimecres i divendres
de 2/4 de 5 a 3/4 de 6

Servei d’acollida
Inscripcions i informació
Cal que us adreceu a la Secretaria del Centre.
Cost: 24 €/mes per franja horària, germà 20 €/mes, dies esporàdics 2,70 €

El servei de biblioteca per als alumnes de Primària (gratuït pels que han pagat la quota de l’AMIPA)
l’horari és de 2/4 de 5 a 6

El servei de guarderia està obert
Matins de 3/4 de 8 a 9
--------Tardes de 2/4 de 5 a 3/4
de 7

1/4 de 7

Per poder fer la reserva de plaça a les extraescolars
no esportives cal fer un pagament de 10€ a compte
de les classes del curs vinent. En cas que l’alumne es
doni de baixa abans d’acabar el curs, aquest import no
es retornarà. Si finalitza el curs aquest import es descomptarà del
rebut de l’últim mes. El pagament es farà per domiciliació bancària: Tornar el
document adjunt degudament signat junt amb la butlleta de preinscripció (si ja l’heu portat
per al menjador o qualsevol altra activitat extraescolar, no cal).
Feu arribar aquesta butlleta a la secretaria de l’escola abans del 16 de juny de 2017.

��a d’inscripció

Nom

Edat

Cognoms

Curs 2017-18

E-mail
Telèfon 1

Telèfon 2

En/na
amb DNI Núm.:
com a pare/mare o tutor/a de
l’alumne/a sol·licito que el meu fill/a participi en l´activitat extraescolar marcada
i l’autoritzo a assistir-hi. Així mateix autoritzo als monitors/es a prendre les
mesures que considerin adients davant de qualsevol imprevist i cedeixo les
seves dades personals per a la realització de l´activitat.

ANGLÈS

MECANOGRAFIA

CONTES

TEATRE

POLIESPORT

CORAL

BÀSQUET

FUTBOL - 7

Anglès

Mecanograﬁa (amb ordinador)

Horaris

Activitat dirigida a
alumnes de cinquè i sisè

Preu: 25 € mensuals
P3 dijous de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
P4 - P5 dilluns de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
1r - 2n dimecres de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
3r - 4t dimarts de 2/4 de 5 a 3/4 de 6
5è - 6è dijous de 2/4 de 5 a 3/4 de 6

Preu: 25 € mensuals

5è - 6è dimarts de 2/4 de 5 a 3/4 de 6

Contes, titelles i música per a xics

Teatre

Activitat dirigida a
alumnes de P4 i P5

Activitat dirigida a
alumnes de 1r a 6è

Coral Vulcànica

Poliesport

Preu: 25 € mensuals

P4 - P5 dilluns de 2/4 de 5 a 2/4 de 6

Preu: 55 € anuals

Activitat dirigida a
alumnes de 3er a 6è

Dimecres de 2/4 d’1 a 2/4 de 2
D’octubre a juny

Preu: 25 € mensuals

Dilluns de 2/4 de 5 a 6
de setembre a juny

Preu: 105 € anuals
es cobraran trimestalment

Activitat dirigida a
alumnes de P5, 1er i 2n
Dimarts i dijous
de 2/4 de 5 a 1/4 de 7

Futbol-7
Basquet

Preu: 135 € anuals
es cobraran trimestralment
(inclou ﬁ�a federativa)

Activitat dirigida a
alumnes de 3è, 4t, 5è i 6è
Dimecres i divendres
de 2/4 de 5 a 3/4
de 6
--------1/4 de 7

Preu: 135 € anuals
es cobraran trimestralment
(inclou ﬁ�a federativa)

Activitat dirigida a
alumnes de 1er, 2n, 3è i 4t
dilluns entrenen TOTS
dijous (C.I.)
divendres (C.M.)
de 2/4 de 5 a 1/4 de 7

