ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Curs 2020/2021

http://www.ampasfamilia.com
email: contacte@ampasfamilia.com

PRESENTACIÓ
Benvolguda família,
En nom de tots els membres de la Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del Col·legi Sagrada Família de Lleida, us donem la benvinguda al nou curs
2020/2021 i us desitgem un bon any escolar.
Donada l’excepcionalitat del darrer curs, hem cregut convenient no oferir
activitats noves sinó mantenir les que el darrer curs ja funcionaven. Tenim la
il·lusió i l’esperança que aquest curs es pugui desenvolupar amb total normalitat
pel bé de les famílies i sobretot dels nostres fills.
Us presentem a continuació el programa d’activitats que tenim previstes per a
aquest nou curs, amb el desig de complir les il·lusions i perspectives de tots
vosaltres.
Hi trobareu un seguit d´activitats que hem procurat siguin el més variades
possible, que abastin altres aspectes socials de la vida i l'oci dels nostres fills, que
els ajudin en la seva vida futura i que els facin créixer com a persones
multidimensionals.
A més, volem donar importància a l’activitat esportiva en l’edat escolar i a l’escola
per dos motius. El primer és que l’escola, com a ens educatiu, busca que es treballin
objectius com la participació, la recreació i l’esforç, tant individualment com de
grup, és a dir, activitat esportiva més enllà dels resultats esportius, alhora que
proporciona instal·lacions, material..., i tot el suport institucional. El segon és que
amb la pràctica esportiva es desenvolupen un seguit d’objectius, que d’una altra
manera seria més difícil, per la raó que amb l’esport es treballen de manera
enjogassada, es motiven i diverteixen. És important per al seu desenvolupament
psicomotriu, i en aquestes edats més primerenques, practicar el màxim d’esports
possibles perquè comporta ampliar el seu bagatge motriu, cosa que facilitarà
l’autoconeixement, l’acceptació de les seves limitacions i la confiança en les seves
possibilitats, alhora que desenvoluparan el cos harmònicament i equilibradament,
fins a establir pautes saludables tant de comportament com d’hàbits higiènics i
alimentaris. Ells són el nostre futur, ells són la nostra millor inversió.
Rebeu una cordial salutació, atentament,
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PRESENTACIÓ
LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA

 Podrà participar en les activitats extraescolars organitzades per
l’AMPA, qualsevol alumne/a del col·legi, tant si és soci com si no l’és,
excepte en les que s’indiqui expressament que s’ha de ser soci per
poder realitzar-la. L’import de les mensualitats, és diferent per als
socis de l’AMPA. Aquelles famílies que no sou socis i us en voleu fer
cal que ompliu la butlleta d’alta de l’Associació (que trobareu a la
recepció del col·legi) i aboneu l’import de la quota anual de soci (és un
pagament únic per família, que el curs escolar 2020/21 es cobrarà al
mes de novembre).
 Si un alumne s’inscriu a més d’una activitat ha de tenir en compte que
l’horari sigui compatible amb les altres.
 Cal omplir la butlleta d’inscripció a les activitats (que trobareu a la la
pàgina web de l'AMPA: www.ampasfamilia.com), ABANS DEL
20/09/20, per poder fer els grups correctament, LES
INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS ESPORTIVES HAURAN
D’ABONAR UNA MATRICULA DE 10€ SI AQUESTA ES FA
DESPRÉS DEL 20 DE SETEMBRE.
 L’import de les mensualitats s’abonaran exclusivament mitjançant
domiciliació bancària i es girarà a mes vista.
 Per cursar la baixa d’una activitat caldrà comunicar-ho ABANS DEL
DIA 20 DEL MES EN CURS per escrit amb autorització expressa
dels pares i/o tutors de l’alumne.
 Cada activitat té un horari determinat, una durada limitada i un
monitor/a que es responsabilitza del grup. FORA DE L’HORARI DE
L’ACTIVITAT L’ALUMNE/A ÉS RESPONSABILITAT DELS PARES.
Per això es prega als pares estiguin atents a l’hora d’acabar
l’activitat, especialment en els alumnes que no tenen suficient
autonomia per sortir sols.
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NORMES DE FUNCIONAMENT
 Durant l’horari d’activitats la porta del col·legi romandrà oberta
SOLAMENT PER FER LES ACTIVITATS, per això es recorda que
ELS ALUMNES QUE NO TENEN ACTIVITATS NO PODRAN SER
AL COL·LEGI, EN CAS CONTRARI SERAN RESPONSABILITAT DE
LES MARES I ELS PARES.
 Els alumnes que practiquen algun esport de competició s’han d’ajustar
a les indicacions del monitor/a respectiu per tal de saber el lloc i
l’hora dels partits, els quals són establerts pel Consell Comarcal de
l’Esport. PORTAR A L’ALUMNE FINS EL LLOC ON EL MONITOR/A
CONVOQUI L’EQUIP I RECOLLIR-LO AL FINAL SERÀ
RESPONSABILITAT DELS PARES.
 L’AMPA es reserva el poder anul·lar qualsevol activitat en cas
que no hi hagi un nombre suficient de participants. Així mateix,
es reserva el dret de fer canvis en aquest programa d’activitats,
sempre que calgui o quan hi hagi un nombre suficient d'alumnes que
prefereixin fer l'activitat proposada en un horari diferent a l'ofert
en aquest llibret. Un cop finalitzat el període d’inscripció a les
activitats es penjaran les llistes de cadascuna al taulell d’anuncis de
l’AMPA a la recepció del col·legi, que caldrà que reviseu per esmenar
qualsevol errada.
 Els professors / monitors juntament amb la Junta de l’AMPA, es
reserven el dret de decidir sobre la continuïtat d’un alumne en
l’activitat si la seva conducta és problemàtica o conflictiva impedint
el correcte funcionament de l’activitat.
 No es permetrà que cap alumne assisteixi a una activitat si
prèviament no realitza el corresponent full d’inscripció, si es dona el
cas, l’alumne haurà d’abandonar l’activitat de manera immediata.
Si una activitat es realitza a l’aire lliure, en cas de pluja o mal
temps, els nens romandran a un espai de l’escola amb el monitor
realitzant una activitat alternativa.
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NORMES DE FUNCIONAMENT
 RECORDEM QUE ELS ALUMNES QUE TINGUIN QUOTES
PENDENTS DEL CURS PASSAT, per poder fer la inscripció per a
aquest nou curs, HAURAN DE LIQUIDAR ELS IMPORTS QUE
DEUEN.
 Les inscripcions als diferents grups es faran segons RIGORÓS
ORDRE DE RECEPCIÓ.
 La butlleta d’inscripció la podreu trobar a la pàgina web de l'AMPA
(www.ampasfamilia.com) o bé si en necessiteu més, a la recepció del
col·legi. Una per alumne, encara que aquest faci més d’una activitat.
 Preus vàlids excepte error tipogràfic.
INICI DE LES ACTIVITATS: OCTUBRE 2020.
ALTRES ACTIVITATS ORGANITZADES DES DE L’AMPA
A més a més de totes les activitats que figuren en aquest llibret, des de l’AMPA
s’han organitzat altres activitats i actes que han servit per consolidar tot un
conjunt de valors que creiem imprescindibles pel creixement com a persones.
Hem col·laborat en la compra dels llibres de text pel curs 2020-21 amb una
aportació extraordinària de l’AMPA, hem dotat una aula de tot l’equipament
multimèdia, hem participat activament en les diferents comissions que des de
l’Ajuntament interrelacionen l’escola i el seu entorn, s’ha comprat material
esportiu, s’ha fet Loteria per Nadal, s’ha fet un Pessebre Tradicional al Col·legi
i esperem aquest proper curs poder tornar a organitzar l’APLEC i la REVETLLA.
Tots aquests actes creiem han de continuar realitzant-se al llarg dels anys
vinents, i per això des d’aquí us animem a tothom, tant pares com alumnes, a
participar amb nosaltres en el bon funcionament d’aquesta AMPA.
Més informació a la nostra pàgina web: http://www.ampasfamilia.com
e-mail: contacte@ampasfamilia.com
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QUADRES RESUM
EDUCACIÓ INFANTIL
+

INFO

HORARI PREVIST

1r (P3) 2n (P4) 3r (P5)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r

2n

3r

4t

5è

6è

ESPORTIVES
Pàg. 8

Fútbol Sala (Competició)

TARDES de 17,15h a 18,15h

Pàg. 8

Bàsquet (Competició)

TARDES de 17,15h a 18,15h

Pàg. 9

Multiesports

DISSABTES de 10,30h a 12,30h

Pàg. 9

Patinatge

TARDES de 17,15h a 18,45h
DISSABTES a determinar

DL/DX

DL/DX DX/DV DX/DV DM/DJ DM/DJ
DL/DV

DS

DS

DL/DV

DL/DV

DL/DV

DS
x nivell x nivell

x nivell x nivell

x nivell x nivell x nivell

ARTÍSTIQUES
Pàg. 11

Dansa urbana
DANCESCAPE

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

DX

DX

DV

DV

DV

DV

DV

DV

Pàg. 10

Teatre

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

Pàg. 10

Fil a l’agulla

DX

DX

DX

DX

DX

DX

MIGDIA

de 14,00h a 15,00h

LÚDICO-EDUCATIVES
Pàg. 14

Anglès

MIGDIA de 14,00 a 15,00h

Pàg. 14

Francès

MIGDIA/TARDES/DISSABTES

Pàg. 13

Programa ALOHA

TARDES de 17,15h a 18,15h

Pàg. 12

KITSUNE

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

Pàg. 12

SAPIENS (Making Robot)

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

Pàg. 13

Escacs

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ
a det

a det

a det

a det

a det

a det

DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ DM/DJ
DL

DV

DL

DV
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DV

DV

DL

DL

DL

DL

DV

DV

DV

DV

QUADRES RESUM
ESO

+

INFO

HORARI PREVIST

1r

2n

3r

4t

DV

DV

DV

DV

ESPORTIVES
Pàg. 8

Fútbol Sala (Competició)

MIGDIA

Pàg. 8

Bàsquet (Competició)

TARDES de 17,15h a 18,15h

DL/DV

DL/DV

DL/DV

DL/DV

TARDES
de 17,15h a 18,45h
DISSABTES
a determinar

x nivell

x nivell

x nivell

x nivell

DV

DV

DV

DV

a determ

a determ

a determ

a determ

a determ

a determ

a determ

a determ

DV

DV

DV

Pàg. 9

Patinatge
ARTÍSTIQUES

Pàg. 11

Dansa urbana
DANCESCAPE

MIGDIA

de 15,00h a 16,00h

LÚDICO-EDUCATIVES
Pàg. 14

Anglès i Francès

Pàg.

Anglès preparació exàmens
oficials *NOVETAT*
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2 h SETMANA
MIGDIA/TARDES/DISSABTES

Pàg. 12

Programa ALOHA

TARDES de 17,15h a 18,15h

DM/DJ

Pàg. 13

Escacs

MIGDIA de 14,00h a 15,00h

DV

7

ESPORTS COMPETICIÓ
Les competicions són els dissabtes al matí, pel bon funcionament dels equips es requereix
el compromís d’assistència als partits.

FÚTBOL SALA

BÀSQUET

CURSOS: 1r a 6è d’Ed. Prim. i ESO

CURSOS: 3r, 4t, 5è i 6è d’Ed. Prim. i ESO

DURADA: Octubre - maig

DURADA: Octubre - maig

HORARI D’ENTRENAMENT:

HORARI D’ENTRENAMENT:

PRE-BENJAMI 1r i 2n Ed. Prim.):
Dilluns i Dimecres de 17:15 a 18:15 h
BENJAMÍ (3r i 4t Ed. Prim.):
Dimecres i Divendres de 17:15 a 18:15 h
ALEVÍ (5è i 6è Ed. Prim.):
Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:15 h
ESO: Divendres migdia

BENJAMÍ (3r i 4t Ed. Prim.):
ALEVÍ (5è, 6è Ed. Prim.) :
INFANTIL (1r i 2n ESO):
CADET (3r i 4art ESO):

ENTRENADORS/ES MANDALES
(Coord. resp: Joan Sangrà)
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Conèixer aquest esport i les seves normes.
Aprendre a ser un equip amb les dues
sessions d’entrenament setmanals i els
partits de competició que organitza el
Consell Esportiu Comarcal del Segrià.
MATRICULA: 10.-€ SI LA INSCRIPCIO
ES POSTERIOR AL 20 DE SETEMBRE

PREU MENSUALITAT:
Socis: 25 euros
No socis: 35 euros
Mínim per fer grup: 10 alumnes

Dilluns i Divendres de 17:15 a 18:15 h

ENTRENADORS/ES MANDALES
(Coord. resp: Joan Sangrà)
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Conèixer aquest esport i les seves normes.
Aprendre a ser un equip amb les dues
sessions d’entrenament setmanals i els
partits de competició que organitza el
Consell Esportiu Comarcal del Segrià.
MATRICULA: 10.-€ SI LA INSCRIPCIO
ES POSTERIOR AL 20 DE SETEMBRE

PREU MENSUALITAT:
Socis: 25 euros
No socis: 35 euros
Mínim per fer grup: 10 alumnes
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ALTRES ESPORTS
MULTIESPORT

PATINATGE

CURSOS: Ed. Inf. 3, 4 i 5 anys.

CURSOS: Ed. Inf. 5 anys, Ed. Prim. i
ESO
DURADA: Octubre – maig

DURADA: Octubre - maig
HORARI:
Dissabtes de 10:30 a 12:30 h

ENTRENADORS/ES MANDALES
(Coord. resp: Joan Sangrà)
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat no és la tradicional
classe d’educació física o l’entrenament
d’un esport en concret, sinó que pretén
ser un taller lúdic i esportiu, en el qual els
infants
passen
bones
estones
entretingudes introduint-se en el món de
l’esport.

MATRICULA:
10.-€
SI
LA
INSCRIPCIO ES POSTERIOR AL 20
DE SETEMBRE

PREU MENSUALITAT:
Socis: 25 euros
No socis: 35 euros
Mínim per fer grup: 10 alumnes

HORARI:
GRUP 1: NIVELL INICIACIÓ Dilluns de
17:15 a 18:45 h i Dissabtes matí (per
determinar).
GRUP 2: NIVELL MIG Dijous de 17:15 a
18:45 h i Dissabtes matí (per
determinar).
GRUP 3: NIVELL ALT Dimarts de 17:15
a 18:45 h i Dissabtes matí (per
determinar).
MONITORA: Activitat coordinada per
MANDALES
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Es pretén desenvolupar els sentits de la
coordinació i de l’equilibri, a més
aprendrem les posicions, salts i cabrioles
pròpies del patinatge. A final de curs es
durà a terme un exhibició per mostrar
tot allò après durant el curs.
MATRICULA:
10.-€
SI
LA
INSCRIPCIO ES POSTERIOR AL 20
DE SETEMBRE
PREU MENSUALITAT:
Socis 27 euros
No socis: 37 euros
Mínim per fer grup: 10 alumnes
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ARTÍSTIQUES
TEATRE

FIL A L’AGULLA

CURSOS: Ed. Inf. 4 i 5 anys, Ed.
Primària

CURSOS: Ed. Primària

DURADA: Octubre – maig

DURADA: Octubre - maig

HORARI
Divendres de 14:00 a 15:00 hores

HORARI:
Dimecres de 14:00 a 15:00 hores

PROFESSORS: Activitat coordinada per
MANDALES

PROFESSOR: Activitat coordinada per
MANDALES

RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Amb aquesta activitat pretenem que
l’alumne desenvolupi les seves capacitats
artístiques, tot jugant i experimentant
de manera conscient amb el cos i la veu,
facilitant la socialització i superant pors
i vergonyes.
Els ajuda a perdre la por a actuar en
públic, afavoreix el moviment, la
coordinació i ajuda a treballar en grup.

RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Descobreix la gran quantitat de coses que
es poden fer amb fil, agulla i retalls de
roba, goma EVA, feltre...
Descobrirem
el
PATCHWORK
I
L’SCRAPBOOK.
Una activitat divertida per treballar la
creativitat i desenvolupar la imaginació.

Activitat coordinada per MANDALES

Activitat coordinada per MANDALES

PREU MENSUALITAT:
Socis: 18 euros
No socis: 28 euros
Mínim per fer grup: 8 alumnes

PREU MENSUALITAT:
Socis: 18 euros
No socis: 28 euros
Mínim per fer grup: 12 alumnes
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ARTÍSTIQUES
DANSA URBANA
Dancescape School.

treballa la memòria, sincronització del

DURADA: Octubre a Maig

musicalitat i la interpretació musical.

HORARI:

2. Freestyle – o estil lliure, improvisació.

P4 i P5: Dimecres de 14:00 a 15:00

Es treballa l'expressió corporal a través

1er, 2on i 3er: Divendres de 14:00 a

del ball sense una pauta tan estricta com

15:00

una coreografia. A través de pautes, jocs

4rt, 5è i 6è: Divendres 13:00 a 14:00

i exercicis l'alumne aprèn a ballar sense

ESO: Divendres de 15:00 a 16:00

que li diguin el que ha de fer tant dempeus

grup,

coordinació

psicomotriu,

la

com al terra.
PROFESSORS: Dancescape Studio

3. Creativitat. Almenys una vegada al mes
es realitza un taller creatiu en el qual

RESSENYA DE L’ACTIVITAT:

seran els propis alumnes els que han de

S’entenen les classes extraescolars de

crear les seves pròpies coreografies,

dansa com a esbarjo però també com a

individualment o en grup.

aprenentatge

Aquesta

Habitualment es fan cada any entre 2 i 4

activitat és d’iniciació a la dansa urbana.

coreografies, que després són ballades a

Es treballa lateralitat, base tècnica de

la mostra de fi de curs.

i

disciplina.

dansa urbana i identificació d’estils
dintre de la dansa urbana.
Quant al mètode de treball, es tracten
diferents àmbits:
1.

Coreografia

coreografia

que

(mitjançant
s’explica,

una

repassa

PREU MENSUALITAT:
Socis: 20 euros
No socis: 30 euros
Mínim per fer grup: 8 alumnes

i

avança cada setmana), es
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LÚDICO - EDUCATIVES
SAPIENS
(Making my robot)
CURSOS:
A partir de 3r d’Ed. Primària
DURADA: octubre a maig
HORARI:
Dilluns de 14:00 a 15:00
RESPONSABLE: personal de SMART
SCHOOL
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Desenvolupament de la lògica del
pensament computacional i la
progamació mitjançant estimulació
cognitiva ben ajustada al seu nivell
maduratiu. Projectes multidisciplinars
amb robots Lego, Programació Scratch i
altres eines STEAM innovadores.
Activitat realitzada completament en
ANGLES
Per poder participar en aquesta
activitats serà necessari ser soci de
l’AMPA

PREU MENSUALITAT:
Socis: 25 euros
Mínim per fer grup: 8 alumnes

PROGRAMA ALOHA
CURSOS: Des de 1r Ed. Primària fins a
1r d’ESO
DURADA: Octubre a Maig
HORARI:
Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:15 hores
MONITORS: Personal de ALOHA
Lleida.
RESSENYA DE L'ACTIVITAT:
Es
tracta
d'un
programa
de
desenvolupament mental que pretén
millorar el rendiment escolar, l'atenció ,
la
concentració,
la
memòria,
la
visualització..., amb l'aritmètica mental,
en forma d'activitat extraescolar.
Per poder participar en aquesta
activitats serà necessari ser soci de
l’AMPA

MATRICULA I MATERIAL:
Pagament el primer any 40 euros, el
tercer any 20 euros.
PREU MENSUALITAT:
Socis: 49 euros.
Grups de 10 alumnes
Descomptes per 2n i 3r fill
En cas de força major les classes es
seguiran fent de manera on line.
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LÚDICO - EDUCATIVES
PROGRAMA KITSUNE

ESCACS

CURSOS: Ed. Infantil 4 i 5 anys

CURSOS: A partir de P4, Ed. Primària,
ESO

DURADA: Octubre a Maig
HORARI:
Dilluns de 14:00 a 15:00 hores
MONITORS: Personal de ALOHA
Lleida.
RESSENYA DE L'ACTIVITAT:
Es tracta d'un programa d’estimulació
primerenca que treballa a partir d’una
metodologia en 3 dimensions:
matemàtiques multisensorials,
intel·ligència emocional i psicomotricitat.
L’aprenentatge vivencial, la manipulació i
l’experimentació a través del joc.
Per poder participar en aquesta
activitats serà necessari ser soci de
l’AMPA

MATRICULA I MATERIAL:
15 euros a l’inici de cada curs
PREU MENSUALITAT:
Socis: 22 euros.
Grups de 8 a 12 alumnes
Descomptes per 2n i 3r fill

DURADA: Octubre - maig
HORARI:
Divendres de 14:00 a 15:00 h
PROFESSOR: grup de docents de
l’acadèmia d’escacs Josep Oms.
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
Difondre l’activitat d’escacs entre els
escolars, aprenent les estratègies en el
joc i el raonament lògic de cada
moviment. Participació en la Lliga regular
ADEJO i diferents trobades escolars.
Possibilitat d’acudir a l’Acadèmia d’Escacs
Josep Oms, situada al C/Taquígraf Martí
cantonada Pg. de Ronda, amb les mateixes
condicions que al Col·legi

PREU MENSUALITAT:
Socis: 18 euros
No socis: 28 euros
Grups: de 8 a 12 alumnes
GESTIO ECONOMICA REALITZADA
PER L’ACADÈMIA

En cas de força major les classes es
seguiran fent de manera on line.
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LÚDICO - EDUCATIVES
ANGLÈS i FRANCÈS
Per poder participar en aquesta activitat
serà necessari ser soci de l’AMPA
CURSOS: Ed. Inf., Ed. Primària i ESO
DURADA: Octubre – maig
HORARI:
2 hores setmanals.
També hi ha l’opció de DISSABTES MATI
Horaris Anglès
Ed infantil Dt – Dj migdia de 14 a 15
Ed primaria Dt – Dj migdia de 14 a 15
ESO a determinar
Horaris Francès a determinar

PROFESSOR: Grup de professors del
CENTRE ILERLLENGÜES
RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
L’objectiu d’aquest curs és reforçar i
ampliar els continguts de la gramàtica
anglesa tot treballant paral·lelament
l’expressió oral, escrita i la comprensió de
la llengua anglesa en general.
Es dura a terme de forma opcional la
preparació d’exàmens tant de CAMBRIDGE
com els GESE DE TRINITY SCHOOL.
S’avaluaran els coneixements assolits
mitjançant controls durant tot el curs,
facilitant reports trimestrals.

LLIBRES: A l’inici de curs ILERLLENGÜES
informarà dels llibres necessaris que es
podran adquirir a l’acadèmia amb
descomptes especials.

PREU MENSUALITAT:
2 hores setmanals:
Socis: 34 euros
Grups: de 6 a 10 alumnes
No s’acceptaran inscripcions a partir de
gener de 2021
GESTIO ECONOMICA REALITZADA
PER L’ACADÈMIA

*******NOVETAT******
ANGLES ESO
PREPARACIO EXAMENS
CAMBRIDGE
Per poder participar en aquesta activitat
serà necessari ser soci de l’AMPA

Preparació per als exàmens oficials
nivell: PET, FIRST i CAE
Els grups es faran segons prova de nivell
prèvia obligatòria.
HORARI:A determinar si en una sessió
o dues.
PREU MENSUALITAT:
3 hores setmanals:
Opció DISSABTES MATI
Socis: 53 euros
En cas de força major les classes es
seguiran fent de manera on line.
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LÚDICO - EDUCATIVES
CURS D’ANGLES PER MARES I
PARES AL COL·LEGI


TEMATICA 1ER TRIMESTRE
“EL VIATGE”

DURADA: Octubre a maig
HORARI:
Dimarts i Dijous de 16:00 a 17:00 hores

DURADA: Octubre – Desembre (30h)
HORARI: 2 dies a la setmana (1h cada
sessió)
1 dia a la setmana (1’5h cada
sessió)

RESPONSABLE: A determinar

Preu: 140 euros (amb un únic pagament i tot
el material inclòs)
Mínim: 6 alumnes, màxim 12 alumnes
PROFESSOR: Grup de
CENTRE ILERLLENGÜES

professors

PILATES/AERÒBIC

del

GESTIO ECONOMICA REALITZADA PER
L’ACADÈMIA

RESSENYA DE L’ACTIVITAT:
El mètode pilates consisteix en un seguit
d’exercicis relacionats entre si a fi de
millorar la circulació, la flexibilitat i
enfortir zones específiques. És una
combinació de disciplines orientals i
occidentals que enforteix el cos allibera
la ment.
Activitat coordinada per MANDALES

AVANTATGES ILERLLENGÜES
Descompte del 10% en l’aprenentatge d’una
segona llengua estrangera i/o activitat.
Descompte del 10%
realitzin activitats.

als germans que

Descompte del 10% a famílies que presentin
el títol de família monoparental o nombrosa.
Els
alumnes inscrits en qualsevol curs
d’ILERLLENGÜES
poden
assistir
als
diferents tallers i activitats que de forma
mensual es duen a terme en diferents
idiomes a l’acadèmia.

Descomptes no acumulables.

PREU MENSUALITAT:
Socis: 25 euros
No socis: 35 euros
Mínim per fer grup: 8 alumnes
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QUADRE RESUM
Sol·licitud d’inscripció a les activitats extraescolars
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Edat:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:
Adreça:
Població:
Telèfons:
Direcció de correu electrònic:
Socis de
☐ Sí
☐ No
l’AMPA:

Curs:
DNI:
Codi postal:

Activitats per l’alumnat
Inscripció

Quota
Soci

No Soci

□
□
□
□
□
□
□

Fútbol sala (quota mensual)

10,00 €

25,00 €

35,00 €

Bàsquet (quota mensual)

10,00 €

25,00 €

35,00 €

Multiesport (quota mensual)

10,00 €

25,00 €

35,00 €

Patinatge (quota mensual)

10,00 €

27,00 €

37,00 €

□

Programa ALOHA (quota mensual)

□
□
□
□
□
□

Programa KITSUNE (quota mensual)

Anglès (quota mensual)

34,00 €

Francès (quota mensual)

34,00 €

Anglès ESO EXAMENS OFICIALS (quota mensual)

53,00 €
40 1er any
20 3er any

49,00 €

15,00 €

22,00 €

Sapiens (Making my robot) (quota mensual)

25,00 €

Dansa urbana – DANCESCAPE (quota mensual)

20,00 €

30,00 €

Teatre (quota mensual)

18,00 €

28,00 €

Fil a l’agulla (quota mensual)

18,00 €

28,00 €

18,00 €

28,00 €

Escacs (quota mensual)

20,00 €
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Activitats per als pares
Inscripció

Quota
Soci

□
□

Pilates (quota mensual)
Anglès (quota única)

25,00 €

No Soci
35,00 €

140,00 €

Observacions

Dades bancàries
TITULAR
BANC............................................................................................................................ .....................

E S
Clàusules de protecció de dades:
En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades, l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA LLEIDA informa que les dades facilitades, es tractaran amb la finalitat de gestionar
les activitats inscrites. L’AMPA cedirà aquestes dades a les empreses i organitzacions gestores de les activitats, i en els
casos en què hi hagi una obligació legal. La signatura d’aquest document constitueix un consentiment per tractar aquestes
dades i un reconeixement de que les dades són seves, exactes i certes. La base de legitimació del tractament és el
consentiment exprés que es sol·licita. Les dades es conservaran indefinidament mentre es mantingui la relació que ens
vincula o durant el termini legal.
Finalment, sol·licitem el seu consentiment per als següents tractaments, marcant les caselles següents:
☐ SÍ ☐ NO Autoritzo a l’ús del nombre de telèfon per la creació de grups de Whats App o qualsevol altra aplicació
de missatgeria amb la finalitat de mantenir el contacte entre l’AMPA, les organitzacions gestores de les activitats i els
pares/mares/tutors/es dels alumnes inscrits i gestionar les activitats, entenent que el número de telèfon que indiqui a sobre
podrà ser visualitzat per altres integrants del grup i/o de l’activitat.
☐ SÍ ☐ NO Autoritzo a l’enviament d’informació, per qualsevol via, sobre noves activitats incloses les activitats
extraescolars que organitzi o gestioni l’AMPA DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE LLEIDA.
Aquestes autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment dirigint la seva petició a l’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA LLEIDA. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, enviant una sol·licitud a ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA LLEIDA, C/ Democràcia nº 20, 25007 Lleida (Lleida).
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’AEPD.
Com a pare/mare/tutor/a, signant aquest document AUTORITZO al nostre fill a realitzar l’activitat o activitats
esmentades i ens donem per assabentats de les normes de funcionament de les activitats extraescolars, especificades en
el programa de l’AMPA per aquest curs.

Preus vàlids excepte error tipogràfic.
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