INFORMACIÓ GENERAL EXTRAESCOLARS
CURS 2021-2022 ESCOLA LAIETÀNIA
Totes les activitats tenen el vistiplau de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar.

ON TROBEM LA INFORMACIÓ?
Tota la documentació per a informar-vos de les activitats extraescolars pel curs 202122 la podreu trobar a www.ambitescola.cat a l’apartat EXTRAESCOLARS 2021-2022,
escola LAIETÀNIA.

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES:
Per qualsevol dubte o pregunta podeu:




Trucar al 671 248 362 (de dilluns a divendres de 9 a 17h) sinó hi ha servei
telefònic envieu un WhatsApp.
Enviar un correu a: admistracio@ambitescola.cat

COM ENS INSCRIUREM?
 Per a formalitzar el procés

de les NOVES inscripcions podeu fer-ho amb el
FORMULARI ON-LINE que trobareu a www.ambitescola.cat, a l’apartat
INFOFAMILIES

DATES D’INSCRIPCIONS:
 Per tal de coordinar que l’inici de les activitats es pugui dur a terme en les dates
previstes, és important que realitzeu les NOVES inscripcions abans del 20
d’agost de 2021.
Les activitats de tarda tenen una durada d’una hora i quinze minuts, però el preu de
totes les activitats inclou un quart d’hora de monitoratge, durant el qual les nenes i
els nens berenaran, es prepararan per les activitats extraescolars i faran una petita
pausa entre l’activitat escolar i l’extraescolar. Per tant, l’horari de les activitats
extraescolars serà de 17:15 a 18:45h.

NOUS USUARIS
1. Per formalitzar el procés d’inscripció ho podeu fer amb el formulari on-line que
trobareu a l’apartat INFOFAMILIES (part inferior esquerra) de la web
www.ambitescola.cat.
2. Com a nous usuaris de l’INFOFAMILIES haureu d’accedir-hi (sense introduir cap email ni cap paraula de pas) clicant sobre la tecla verda ENTRAR.
3. A la següent pantalla haureu de clicar sobre la icona NOVES INSCRIPCIONS
D’ACTIVITATS (no detectarà cap alumne) i heu de clicar CONTINUAR.
4. Escolliu ESCOLA LAIETÀNIA i a partir d’aquest moment ja podeu començar a
introduir les vostres dades. Quan finalitzeu el procés i haguem validat les vostres
dades, us arribarà un correu notificant-vos que la inscripció ha estat realitzada.

INICI I HORARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DATES D’INICI DE LES ACTIVITATS:
 Les activitats extraescolars començaran a l’octubre del 2021.
DATES GENERAL:
 Totes les activitats extraescolars s’allargaran fins el 31 de maig de 2022.
 Les activitats d’extraescolars faran les festes de lliure disposició de l’escola on es
realitza l’activitat.
QUORUM:
 Per iniciar totes les activitats caldrà un nombre mínim de 8 inscrits.
 Per al correcte funcionament de les activitats s’adequarà el nombre màxim
d’inscrits (segons activitat).
 Les activitats amb places limitades, es respectarà l’ordre d’INSCRIPCIÓ
CONFIRMADA i s’obrirà llista d’espera si se supera.
HORARIS:
 Les activitats tenen una durada d’una hora però el preu de totes les activitats
inclou el monitoratge fins l’inici de l’activitat.
 MONITORATGES:
o Les activitats de 1r torn són de 17:15 a 18:45h i el monitoratge és de 17.15
a 17:45h (durant el qual els nens i les nenes berenaran i es prepararan fins
l’inici de l’activitat a les 17:45h).

QUOTES:
 La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs, per
tant, el 1r pagament de les quotes d’extraescolars es realitzarà de l’1 al 5
d’octubre.
MOSTRA/FESTIVALS:
 A final de curs es lliurarà a tots els nens i nenes un informe de l’activitat.
 El mes de desembre es fan les jornades de PORTES OBERTES. Coincidint amb
l’horari de l’activitat, s’obren els espais/aules 30min abans d’acabar per mostrar
el que fan. En finalitzar el curs s’organitza la FESTA DE LES EXTRAESCOLARS en
la que tots els familiars hi són convidats a gaudir dels aprenentatges que han
fet tots els nens i les nenes (normalment és un diumenge de la primera quinzena
de juny).
 Algunes activitats tenen festivals, concursos i/o mostres durant el curs.

COM DONAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT?
Per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu a
administracio@ambitescola.cat, abans de finalitzar el mes en curs.

Totes les activitats incloses en aquest llibret quedaran
condicionades a l’actualitat del moment

ACTIVITATS CORPORALS/DANSA
Dansa i expressió /Hip-Hop
Dansa i Expressió: Per infants amb inquietud pel ball i que, mitjançant melodies conegudes i
senzilles coreografies, podran aprofundir i realitzar una completa activitat física i artística tot
combinant música i moviment.
Hip-Hop 1: Anirem deixant el joc en un segon terme i ens endinsarem en la base de tots els estils
de dansa existents i començarem a fer pinzellades de hip-hop i funky.
Hip-Hop 2,3: Iniciació i aprofundiment en aquest estil de dansa.
Al llarg del curs, els grups de dansa de l’escola participaran en diversos festivals, on aniran vestits
amb una mateixa indumentària que els identifiqui com a grup.
Dansa i Expressió:
Edats: P4 i P5
Dies : DILLUNS I DIMECRES de 17:15 a 18:45h
Hip-Hop1:
Edats: 1r i 2n
Dies: DIMARTS I DIJOUS de 17:15 a 18:45h
Hip-Hop 2:
Edats: 3r i 4t
Dies: DILLUNS I DIMECRES de 17:15 a 18:45h
Hip-Hop3:
Edats: 5è i 6è
Dies: DIMARTS I DIJOUS de 17:15 a 18:45h
Preu: 29,92€
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Laietània

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Teatre : Expressió corporal i tècniques teatrals
Una aproximació al llenguatge corporal, per expressar, alliberar i comunicar a través del joc teatral,
per buscar les relacions i experimentar la creació col·lectiva. Treballarem els sentits, els colors, les
formes, així com tots els llenguatges expressius, integrats en un espai lúdic i educatiu, servint-nos
de la música, dels contes i dels seus propis interessos.
Teatre:
Edats: P5 a 6è.
Dies: DIJOUS de 17:15 a 18.45h
Preu: 23,10 €
Lloc: Escola Laietània

Arts Plàstiques
L’experimentació ens porta al coneixement, i a partir d’aquest coneixement, l’infant podrà escollir
els elements que l’ajudin a expressar-se. Experimentem a través de l’escultura, del dibuix, la pintura,
el gravat, l’artesania, l’assemblatge, el collage... Com? Observant del natural, d’imatges, de
fotografies... utilitzant la memòria i la imaginació a partir d’una història escoltada i visualitzada.
També és molt important la reutilització, donar altres usos als materials i objectes. Coneixerem
també diferents materials d’artista: carbonets, cretes, pigments, pastels, tintes, diferents llapis,
diferents dureses... Coneixerem diferents suports, diferents tècniques, diferents eines.
Edats: 1r a 6è
Preu: 23,10 €
Dies: DIMARTS de 17:15 a 18:45h
Lloc: Escola Laietània

ACTIVITATS EDUCATIVES
Joc conduït
L’activitat que proposem per Educació Infantil (P3, P4 i P5) té com a fil conductor el seu caràcter
lúdic i la unitat d’espai ja que sempre es farà al mateix entorn, la ludoteca que cada dia muntem a
l’espai central de l’escola.
 DILLUNS: Arts Plàstiques: Experimentaran amb diferents materials, com ara: plastilina, ceres,
pintura de dits, temperes, fang, etc. És imprescindible una bata, que guardarem nosaltres i
serà retornada, per poder rentar-la, al final de cada trimestre.
 DIMARTS: Esports i joc: Farem jocs de molts tipus, tots tindran una vesant esportiva
important i ens serviran per a treballar l’orientació espacial, la psicomotricitat, i per començar
a conèixer els esports més habituals.
 DIMECRES: Música i moviment: A través de la musica, i sempre a partir del joc, treballarem
les capacitats bàsiques com són la concentració i la percepció auditiva, la memòria rítmica,
melòdica, la projecció de la veu i la posició corporal.
 DIJOUS : Psicomotricitat per nens: Farem activitats a partir del treball amb el cos.
S’hi podrà participar de DILLUNS a DIVENDRES. També s’hi podrà participar dies esporàdics i en
caràcter d’emergència trucant a 671 248 362
La dinàmica de l’activitat és la següent:
 17:15 a 17.45h. berenar
 17.45h a 18:15h. Espai de joc a la ludoteca.
 18:15 a 18:45h. Activitat especifica de cada dia.
Edats:
P3
Preus:
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
3 dies a la setmana
4 dies a la setmana
Dies esporàdics

18,00€
24,50€
32,45€
38,45€
6,00€

Anglès 1
Activitat adreçada a l’aprenentatge de l’anglès i que servirà per incrementar vocabulari i consolidar
els coneixements adquirits a l’escola. Es una activitat sobretot de joc i per això es dura a terme a
l’espai de Joc conduit. Amb un mestra que farà immersió amb anglès.
Adreçat a alumnes de: P4-P5.
Preu: 23,10€
Dies activitat: DIMARTS de 17:15 a 18:45h.
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Laietània
El material didàctic necessari per a dur a terme aquesta activitat està inclòs en el preu.

Anglès 2
Activitat adreçada a l’aprenentatge de l’anglès i que servirà per incrementar vocabulari i consolidar
els coneixements adquirits a l’escola.
Adreçat a alumnes de: 1r i 2n.
Preu: 40€
Dies activitat: DILLUNS I DIMECRES de 17:15 a 18:45h.
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Laietània

Anglès 3
Activitat adreçada a l’aprenentatge de l’anglès i que servirà per incrementar vocabulari i consolidar
els coneixements adquirits a l’escola.
Adreçat a alumnes de: 3r i 4t.
Preu: 40€
Dies activitat: DIMARTS i DIJOUS de 17:15 a 18:45h.
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Laietània

Anglès 4
Activitat adreçada a l’aprenentatge de l’anglès i que servirà per incrementar vocabulari i consolidar
els coneixements adquirits a l’escola.
Adreçat a alumnes de: 5è i 6è.
Preu: 40€
Dies activitat: DILLUNS I DIMECRES de 17:15 a 18:45h
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Laietània
El material didàctic necessari per a dur a terme aquesta activitat està inclòs en el preu.
A final de curs els aprenentatges adquirits d’angles, seran validats per Exams Catalunya que depèn
de cambridge English. Els exàmens es faran a un centre d’Exams Catalunya o un professional d’Exams
Catalunya es desplaçarà a un local propi per a fer-los.

Totes les gestions sobre les extraescolars les pots tramitar des de casa teva a través
de l’aplicació INFOFAMILIES

DESCUBREIX-HO A
www.ambitescola.cat

Via Augusta, 43 local 1. Telèfon 671 248 362 - administracio@ambitescola.cat

