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ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
2020-21

AMPA MARE DE DÉU DEL CARME
C/Dr. Robert, 5-9
(Despatx en carrer Jaume Casanoves)
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

PRESENTACIÓ
Benvolgudes famílies,

Desitgem que us trobeu bé de salut. La tornada a l’escola ja és aquí!. És una tornada incerta i
complicada, però la il·lusió per començar de nou és la mateixa de cada any... No la perdem!
Creiem que serà un curs amb molta incertesa i per això també pensem que la situació ens demana
una gran adaptació i flexibilitat, més que mai.
Però aquesta il·lusió és la que ens porta a poder preparar i presentar-vos les nostres activitats
extraescolars del curs 2020-2021. que donaran inici el pròxim dia 5 d’Octubre de 2020.
La junta de l’AMPA
Col·legi Mare de Déu del Carme
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ANGLÈS
(E. Infantil, C. Inicial, Mitjà, Superior i ESO)
NOVACADÈMIA: És l'empresa encarregada de portar a terme l'activitat d'anglès. La filosofia de treball està basada en l’esforç, l’autoconfiança, el reforç positiu i la constància del treball ben fet.
El seu mètode en aprenentatge de l’anglès, és el mètode CAMBRIDGE ENGLISH i permet treballar les diferents competències de la
llengua: Speaking, Writing, Reading, Grammar & Vocabulari, Use of English i Listening.
 Pre-School: està comprès entre P3, P4 i P5. Les classes són un compendi d'activitats molt dinàmiques. A través del “drilling”, repetir
rutines, salutacions, expressions a l’aula, es canten cançons, s'escolten audios, i es dóna forma a la base i a la fonètica.
 Primària: Els aspectes principals que treballem són: Adquirir les bases de les competències lingüístiques de la llengua anglesa.
Desenvolupar la creativitat, el lideratge, el sentit crític i les habilitats per a la preparació del seu futur. Aprenentatge a través de
projectes estimulants.
Consolidar una correcta pronunciació. Aprendre i transmetre una sèrie de valors i aplicar unes conductes de comportament
adequades per crear un clima de treball que afavoreixi l’interès i la motivació vers la llengua.
 ESO: Adquisició d’habilitats comunicatives i autonomia en llengua anglesa. Aplicació de la gramàtica i el vocabulari amb
naturalitat. Adaptació de l’anglès a diversos contextos: acadèmics, professionals i Oci. Treball de projectes multidisciplinaris.
Preparació i acompanyament dels alumnes per a exàmens oficials de Cambridge English. (KET), (PET).
 Francès per l’ESO: Consolidar l’aprenentatge d’una segona llengua extranjera per els alumnes que tenen el francès com a optativa
a l’ESO.
 Aventatges d’una acadèmia d’anglès a l’escola amb la màxima Qualitat i una amplia quantitat de serveis de valor afegit.
 Professorat titulat.
 Preparació per als exàmens oficials de Cambridge English.
 Servei professional d’atenció a les famílies:
Tel. Atenció a l’Alumne i Famílies: 938 654 479 / 629 367 401
Info@novacademia.cat

ANGLÈS: QUADRE D’HORARIS I PREUS
 Primera Opció:
CURSOS
P3-P4-P5
1r i 2n
3r i 4rt
5è i 6è
ESO
 Segona Opció:
P3-P4-P5
1r i 2n
3r i 4rt
5è i 6è
ESO
 FRANCÊS
ESO
 ANGLÈS “ON LINE”
Mares i Pares
Mares i Pares

DIES
Dilluns
Dilluns
Dimecres
Dilluns
Dimarts

HORARIS
17h. a 18:30h.
17h. a 18:30h.
17h. a 18:30h.
17h. a 18:30h.
17h. a 19h.

PREUS
37€
37€
37€
37€
48€

EDIFICI
C-2
C-2
C-1
C-1
C-1

Dilluns/Dimecres
Dilluns/Dimecres
Dimecres/Dijous
Dilluns/Dimecres
Dimarts/Dijous

1hora ½ +1h.de Lego
1hora ½ +1h.de Speaking
1hora ½ +1h.de Speaking
1hora ½ +1h.de Speaking
2hores +1h.de Speaking

58€
58€
58€
58€
68€

C-2
C-2
C-1
C-1
C-1

Dimecres

17h. a 18:30h.

37€

C-1

37€
37€

-

Dimarts (Iniciació)
19h. a 20:30h.
Dijous (Intermedi) 19h. A 20:30h.
TARIFES

1,5 h. A LA SETMANA

2 h. LA SETMANA

1,5 h + 1 h A LA SETMANA

2 h + 1 h A LA SETMANA

Mensual

Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Trimestral

37€

100€

48€

130€

58€

157€

68€

184€

APRENEM JUGANT
(E. Infantil)
L’activitat de APRENEM JUGANT va dirigida a infants de P3-P4 i P5.
El joc i el moviment són la iniciació a qualsevol esport, perquè es treballa la coordinació de
diferents moviments.
 Amb aquesta activitat volem aprofitar tota l’energia que tenen els nens i nenes per jugar i
treballar la psicomotricitat, conèixer diferents esports, explorar els espais individuals i grupals.
 Desenvolupar les diferents habilitats motrius.
 Treballar en grup amb els altres companys i companyes.
 Mitjançant el joc i diferents elements (pilotes, cordes, xarxa, cons, anelles, etc.) els i les alumnes
poden experimentar i practicar la iniciació a diferents esports.
 Treballen valors de cooperació entre ells, aprenen a escoltar, a saber guanyar i a perdre, i a respectar
els companys.

CURSOS

DIES

HORARIS

PREU

EDIFICI

P3-P4-P5

Dimecres

17h a 18:15h

23€

C-2

BASQUET
(C. Mitjà i Superior)
El BÀSQUET és un dels esports d'equip més populars del món. Divertit, vertiginós, tàctic, senzill en la seva
pràctica però alhora exigent i molt espectacular, ho practiquen jugadors de tot el món beneficiant-se a més
de tota una sèrie d'estímuls en els àmbits físic i mental. Aquí us destaquem algunes dels avantatges que ens
regala el bàsquet:
 Millora les habilitats motores.
 Desenvolupa la rapidesa mental.
 Estimula el sistema cardiovascular.
 Ajuda a l’enfortiment muscular.
 Redueix l’estrès .
 Transmet valors: el bàsquet ajuda els nens i nenes a créixer sabent de la importància del treball en
equip, de l'esforç i de la companyonia.
Gràcies a la seva pràctica podem sentir-nos més relaxats per a afrontar el dia a dia de la nostra vida. A
més, el tirar a canastra requereix d'una concentració gairebé màxima, per la qual cosa hem de tenir els
nostres cinc sentits dirigits a aquest objectiu. Durant el partit o l'entrenament els problemes que
podem tenir ‘desapareixen’.
CURSOS

DIES

HORARIS

PREUS

EDIFICI

3r-4r-5è-6è

Dimarts i Dijous

17h. a 18:15h.

28€

C-1

3r-4r-5è-6è

1 dia

17h. A 18:15h.

20€

C-1

FUTBOL
(P5, C.Inicial, Mitjà, Superior i ESO)
El FUTBOL és una activitat extraescolar que reporta innombrables beneficis als nens que la practiquen.
En primer lloc, es tracta d'un esport i, per això, implica un exercici físic fonamental per al
desenvolupament. A més, les activitats que es desenvolupen amb una pilota tenen el plus de treballar
facetes que altres disciplines no contemplen, com la coordinació i l'equilibri.
Els objectius de l'activitat de futbol son:
 Ensenyar la pràctica del futbol, a partir de la diversió i l'educació en valors
(respecte, generositat, amabilitat, fraternitat, constància).
 Treballar els diferents aspectes tècnics i tàctics del futbol i ho complementarem tot participant en
diferents partits de futbol de la població.
 Fomentar la pràctica esportiva com una forma de millorar la qualitat de vida aportan grans beneficis
per la salut.
 Potenciar el treball en equip, i afavorir la socialització dels nens i nenes.

CURSOS

DIES

HORARIS

PREUS

EDIFICI

Dimarts i Dijous

17h. a 18:15h.

28€

Pista X.Marcilla

3r i 4r

Dilluns i Dimecres

17h. a 18:15h.

28€

C-1

5è i 6è

Dimarts i Dijous

18:15h. a 19:30h.

28€

C-1

A determinar

A determinar

28€

C-1 o X.Marcilla

P5-1r i 2n

ESO

RÍTMICS
(C. Infantil)
La música és comunicació i una font inesgotable de salut física i mental.
En aquesta edat, amb la música, les danses i les cançons podem arribar a descobrir diferents
possibilitats de canalitzar sentiments i emocions i viure la música des de ben petit i és un bon
Instrument de transmissió de valors i de relacions entre persones.
A l’ activitat de RITMICS treballem que els infants escoltin les cançons, ballin i es puguin moure
lliurement per l’espai seguint el ritme de la musica, i d’aquesta manera treballar la coordinació
dels moviments del cos, i les seves possibilitats de sincronització amb els diferents ritmes
i tot a través de diferents jocs.

CURSOS

DIES

HORARIS

PREUS

EDIFICI

P3-P4-P5

Dimecres

17h a 18:15h.

23€

C-2

DANSES URBANES
(C. Inicial, Mitjà, Superior i ESO)
¡Si vols gaudir ballant i fent les millors coreografies, aquesta és la teva extraescolar.!

Les DANSES URBANES serveixen per estimular la part artistica i treballar aspectes com
la coordinació, la interpretació musical, la memòria i l’activitat física.
A través d’aquesta activitat, els nens treballan i tenen l'oportunitat de conèixer diferents
danses urbanes i gèneres musicals com el Hip Hop, el Rap, el Break Dance, Street Dance...
També és molt important perquè desenvolupen la part de treball en grup, la cohesió de grup i el
companyerisme, i a la vegada gaudeixen d’un ambient relaxat, diferent, divertit i emocionant.
CURSOS

DIES

HORARIS

PREUS

EDIFICI

1r-2n

Dilluns

17h. a 18:15h.

23€

C-2

3r-4r-5è-6è

Dijous

17h. a 18:30h.

25€

C-1

ESO

A determinar

17h. a 18:30h.

25€

C-1

PETITS ACTORS
(E. Infantil i C. Inicial)
TEATRE vol dir jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables.
Totes aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que intentem és potenciar aquesta
característica infantil.
Treballarem molt a través del joc simbòlic, l’expressivitat, teatralitzant diferents situacions.
També els diferents medis d’expressió (verbal, musical, coneixement corporal, producció plàstica…)
Estimular la capacitat de memòria i la seva agilitat mental.
En definitiva viure una experiència amb els companys i gaudir de tot el que envolta el màgic món del teatre:
El maquillatge, el vestuari, els decorats, la il·luminació, la música i el so.

CURSOS

DIES

HORARI

PREUS

EDIFICI

P3-P4-P5

Dimarts

17h. a 18:15h

23€

C-2

1r-2n

Dijous

17h. a 18:15h

23€

C-2

ENTRE BAMBOLINES
(C. Mitjà, Superior i ESO)
El TEATRE constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels
Infants. Els dona les eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se,
Enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

Els nens reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un
Projecte comú.
Que treballem:
 Fer equip, un valor molt important en la societat actual.
 Afavorir els diferents medis d’expressió (verbal, musical, coneixement corporal, prod. Plàstica.
 Estimular l’esperit crític.
 Afavorir les relacions personals amb companys i adults.
 Participar en la planificació i realització d’activitats de grup.
CURSOS

DIES

HORARI

PREUS

EDIFICI

3r-4r-5è-6è

Dimarts

17h. a 18:30h.

25€

C-1

ESO

Dimarts

17h. a 18:30h.

25€

C-1

COLLA GEGANTERA
(E. Infantil, C. Mitjà, Superior,
ESO, Pares i Mares)
Quina sort que té la nostra escola!!!
Us presentem a la CARMETA, el SISQUET i la MONICA, els GEGANTS del Ampa Mare de Deu del Carme.
L’objectiu de la colla és convertir-se en un referent dins del món de les escoles, com a escola
gegantera, dins i fora de la nostra localitat. Ensenyar als més menuts els valors de la cultura popular
catalana a través de la col·laboració, participació, integració, respecte als demés, la igualtat , entre
altres valors que són fonamentals pels pilar de la nostra comunitat.
Per dur a terme aquest objectiu, desenvolupem un seguit d’activitats: formació musical per nens i
adults i formem part de la Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat.
La formació musical està enfocada en els instruments tradicionals: el tabal i la gralla.

CURSOS

DIES

PREUS

EDIFICI

De P3 fins 4rt ESO

Segons planning

17€

C-1

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2020-21
 Les activitats extraescolars només estan adreçades a les famílies que són sòcies de l’Ampa.
La quota anual de soci és de 33 euros per família.
 Les activitats començaran a partir del dia 5 d’octubre i acabaran el 31 de maig. (Sempre adaptannos a les normatives que hi hagin en el moment).
 Caldrà omplir el full d’inscripció per activitat, que trobareu a la web.
 Tant els dies com l’horari, es poden modificar en funció de les inscripcions rebudes i de les necessitats
d’organització i sobretot per la situació del moment.
 Per un bon funcionament de les activitats, s’estableixen unes normes bàsiques: respectar als
companys/es, als professors/professores i monitors/monitores.
 Cal tenir-ne cura i ser responsables del manteniment de les aules i les instal·lacions de l’escola.
 Les baixes de les activitats, cal comunicar-les abans del dia 25 del mes anterior.
 Totes les activitats disposaran d’un protocol d’actuació amb mesures de seguretat basat en les
recomanacions del Departament d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya a 24/08/2020.
 Per qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al nostre mail
ampacolecarme@yahoo.es o bé al telèfon 606 588 723

