AFA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022 / 2023
Us presentem l’oferta d’activitats extraescolars del curs 2022/2023 organitzades per l’AFA de
l’escola exclusivament per a famílies sòcies. La inscripció s’ha de fer a través de l’aplicació
AMPASOFT: https://ampagodas.ampasoft.net amb el següent calendari:
•

Des del dilluns dia 18 de juliol fins el dilluns 22 d’agost de 2022 per a l’acollida matinal i la
guarda de tarda de caràcter fix. L’acollida matinal comprèn la franja horària de 7:45 h a 9:00 h
i la guarda de tarda de 16:30 h a 17:30 h de forma habitual. Totes dues començaran el dia 5 de
setembre de 2022, sempre que s’arribi al mínim d’inscrits necessaris. En el cas de la guarda de
tarda del mes de setembre, i tenint en compte que l’horari serà intensiu, l’horari serà d’una hora
més a partir de la finalització de l’hora lúdica (encara no sabem si l’hora lúdica serà de 15:00 h a
16:00 h o de 15:30 h a 16:30 h)

•

Per la resta d’activitats la inscripció es pot realitzar entre el dilluns dia 18 de juliol i el dilluns
19 de setembre de 2022.

Un cop accediu a l’aplicació ampasoft heu de clicar, en la part destinada a “PREINSCRIPCIÓ
ACTIVITATS, damunt del nom de la família que està més fosc. Un cop a dintre seleccioneu l’alumne
i l’activitat i feu la preinscripció. Quan se sàpiga si l’activitat és viable rebreu un correu amb la
confirmació de la inscripció de l’alumne/a.
Les quotes que s’han de fer efectives són les del mes d’octubre i les del mes de maig, per tal de
donar una certa serietat al compromís de participació per part de l’usuari (excepte acollida matinal
i guarda detarda que es fan durant tot el curs amb quota mensual).
La programació de les activitats es fa tenint en compte els espais disponibles i els horaris marcats
per les empreses que hi participen.
IMPORTANT: L’AFA es reserva el dret de poder variar les condicions i els horaris de les activitats
per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir segons demanda de cadascuna, coincidència
d’horaris, etc. i de suspendre la realització d’alguna activitat si no s’arriba al mínim d’inscrits
necessari. Feu la inscripció dins els terminis indicats perquè hi ha algunes amb límit de
participants. Si s’escau, es tindrà en compte l’ordre de presentació de les inscripcions.
Tanmateix, l’AFA, es reserva el dret de poder suspendre alguna activitat que s’estigui realitzant si
es detecta que no compleix els mínims de qualitat desitjables. Si es dóna aquest darrer cas, la
quota del mes de maig serà retornada a les famílies afectades.
Si no surten els grups femenins de l’activitat de BÀSQUET les jugadores hauran d’entrenar a la
franja horària de l’equip masculí del seu curs, com el darrer any, i els equips seran mixtes.
Per l’activitat de Karate cal que l’alumnat porti un kimono.
Per a poder realitzar les activitats serà necessari que hi hagi el mínim/màxim d’inscrits que marqui
la empresa contractada.
ATENCIÓ:
LES ACTIVITATS COMENÇARAN A PARTIR DEL DILLUNS DIA 3 D’OCTUBRE DE 2022 i
FINALITZARAN EL DIA 31 DEL MES DE MAIG DE 2023, cadascuna el dia que correspongui segons els
horaris reflectits a la plantilla de la pàgina següent.

AFA

DILLUNS

ACTIVITAT

CURS

BÀSQUET P-5
BÀSQUET 1r
BÀSQUET 2n
BÀSQUET 3r MASC.
BÀSQUET 3r-4t FEM.
BÀSQUET 4t MASC.
BÀSQUET 5è MASC.
BÀSQUET 5è-6è FEM.
BÀSQUET 6è MASC.
TEATRE 1
TEATRE 2
ANGLÈS 1
ANGLÈS 2
ANGLÈS 3
ANGLÈS 4
ANGLÈS 5
PROGRAMACIÓ i ROBÒTICA 1
PROGRAMACIÓ i ROBÒTICA 2
FUTBOL SALA 1
FUTBOL SALA 2
FUTBOL SALA 3
MULTIESPORTS 1
MULTIESPORTS 2
MULTIESPORTS 3
URBAN DANCE 1
URBAN DANCE 2
ART CREATIU 1
ART CREATIU 2
ART CREATIU 3
KARATE 1
KARATE 2

P-5

16:30-17:30

1r

16:30-17:30

ACOLLIDA MATINAL

MIGDIA

TARDA

DIMARTS
MIGDIA

TARDA

DIMECRES
MIGDIA

TARDA

MIGDIA

TARDA

16:30-17:30

3r

22,00 €

12:30-13:15
12:30-13:30

16:30-17:45

22,00 €

16:30-17:45

22,00 €

12:30-13:30

22,00 €

12:30-13:30

12:30-13:30

12:30-13:30

22,00 €

12:30-13:30

6è

22,00 €

12:30-13:30

De 1r a 3r

12:30-13:30
16:30-17:30

De 4t a 6è

12:30-13:30

P-3

20,00 €

12:30-13:30
16:30-17:30

P-4 i P-5

22,00 €

16:30-17:30

20,00 €
16:30-17:30

13:45-14:45

25,00 €

13:45-14:45

13:50-14:50

25,00 €

13:50-14:50

25,00 €

3r i 4t

16:30-17:30

16:30-17:30

25,00 €

5è i 6è

16:30-17:30

16:30-17:30

25,00 €

De 1r a 3r

16:30-17:30

De 4t a 6è

16:30-17:30

16:30-17:30

16:30-17:30

P-4, P-5 i 1r

16:30-17:30
16:30-17:30

16:30-17:30
16:30-17:30

2n, 3r i 4t

16:30-17:30

5è i 6è

16:30-17:30

13,00 €
16:30-17:30

16:30-17:30

P-3
De 1r a 6è

16:30-17:30

De 3r a 6è
TOTS

16:30-17:30

26,00 €

16:30-17:30

26,00 €

16:30-17:30

13:45-14:45

30,00 €

13:45-14:45
16:30-17:30

De P-5 a 2n

30,00 €
16:30-17:30

16:30-17:30

30,00 €
16:30-17:30

16:30-17:30
MATÍ de 7'45 a 9'00

13,00 €
13,00 €

P-3, P-4 i P-5
De 1r a 6è

13,00 €
26,00 €

P-4, P-5 i 1r

P-4 i P-5

13,00 €
16:30-17:30

5è i 6è

40,00 €
40,00 €

2n, 3r i 4t

16,00 €
16:30-17:30

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

16,00 €
22,00 €

L'activitat d'acollida matinal es pot utilitzar de forma eventual amb assistències esporàdiques d' 1,70 €/dia que s'han d'adquirir a través d'ampasoft
GUARDA de TARDA

TARDA de 16:30 a 17:30 TARDA de 16:30 a 17:30 TARDA de 16:30 a 17:30 TARDA de 16:30 a 17:30 TARDA de 16:30 a 17:30
TOTS
L'activitat de guarda de tarda es pot utilitzar de forma eventual amb assistències esporàdiques d' 1,50 €/dia que s'han d'adquirir a través d'ampasoft

EMPRESA

MENSUAL

22,00 €
16:30-17:30

12:30-13:15

5è

1r i 2n

TARDA

22,00 €

16:30-17:30

3r i 4t

5è i 6è

MIGDIA

DIVENDRES PREU

16:30-17:30

2n

4t

DIJOUS

20,00 €

C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
C.B. CAPPONT
VERÓNICA (AFA)
VERÓNICA (AFA)
LM IDIOMES
LM IDIOMES
LM IDIOMES
LM IDIOMES
LM IDIOMES
SMART SCHOOL
SMART SCHOOL
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
AGIPA GIRAMÓN
GBF GYM
GBF GYM

AFA
AFA

AFA
Escola frederic godàs

Presentació
ESCOLA ESPORTIVA BÀSQUET

PRESENTACIÓ
L’escola Frederic Godàs té una llarga tradició esportivament parlant. Des dels seus
inicis l’esport es considera una activitat essencial en l’educació i formació de
l’alumnat que contribueix a impulsar valors necessaris per a la seva formació
integral.
L’activitat esportiva de l’escola s’inicia amb la mateixa escola i, tradicionalment, va
orientada a garantir un esport de base a l’alumnat al llarg de la seva escolarització al
Frederic Godàs.
Entenem l'activitat de l'Escola de Bàsquet com la iniciació dels nens i nenes al
món de la cistella mitjançant el joc. Per aquesta raó, el principal objectiu de
l’escola és que els nens i nenes gaudeixin jugant a bàsquet i que aprenguin els
fonaments tècnics per a la pràctica d’aquest esport.
L’Escola de Bàsquet del Frederic Godàs parteix del principi de desenvolupament
integral de l'individu, tot considerant la formació de l’esportista, però també la de la
persona, atenent a les seves característiques individuals.
L’activitat es vol dur a terme en un ambient relaxat i divertit, mitjançant exercicis i
jocs, així com fomentant la participació dels infants i valorant positivament el seu
progrés. Prestem especial atenció a transmetre la nostra il·lusió pel bàsquet a través
del nostre treball i treballem per a aconseguir que tothom s’ho passi molt bé!

MATERIAL NECESSARI
Per a poder participar correctament en les classes de bàsquet és d’obligació per
a l’alumnat dur el següent material esportiu:
Roba esportiva: Segons l’època de l’any: xandall, Samarreta i pantalons llargs
o curts.
Calçat Esportiu: Sabatilles esportives.
Bossa: Dins d’una bosseta cal dur: samarreta per canviar-se, tovalloleta i got o
ampolla de plàstic per beure aigua.

PROFESSORAT DE BÀSQUET
Tot l’equip de monitors i entrenadors que col·laboren en l’activitat esportiva de
bàsquet de l’escola tenen la titulació adequada per a poder fer les seves
funcions ( Llicenciat EF, Diplomat EF, tècnic esportiu, CIATE...).
El coordinador de bàsquet.
Porta a terme la programació i el seguiment de les activitats esportives,
coordinant l’execució material del projecte esportiu en el marc dels
entrenaments, les activitats, els partits i competicions dels diferents equips.
Coordinador de bàsquet: Raül Nuño Sanz.
Els monitors i entrenadors
Són els responsables de cada equip o grup i, atès el caràcter educatiu de
l’esport, actuen com a tutors/es desenvolupant una tasca tècnica i educativa,
donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin
des del punt de vista esportiu i personal.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
Afavorir el desenvolupament dins de l’àmbit motriu i equilibri personal:
1. Gestió de la salut (hàbits d’higiene, esport, alimentació, etc...).
2. Manteniment de la condició física (força, resistència, flexibilitat, etc..)
3. Millora Psicomotriu (coordinació, desplaçaments, etc...)
4. Reconeixement Psicològic (autoestima, esquema corporal, etc...).
5. Comportament cívic (acceptació de normes, respecte als altres, etc..).
6. Adquisició de valors (esforç, treball en equip, etc...).
7. Aprendre jugant (divertir-se i adquirir hàbits esportius per al futur, etc...).

OBJECTIUS GENERALS
L’escola aposta per desenvolupar, a través de la pràctica d’un esport com el
bàsquet, uns valors educatius que en equilibri amb l’activitat física
esportiva contribueixin a l’educació integral de l’alumnat.
1.Acceptar-nos tal i com som, amb les nostres capacitats i limitacions.
2.Tenir respecte als altres, companys i companyes, components dels equips
contraris, entrenadors, arbitres, etc.
3. Integrar-se de forma sòcio-afectiva dins del grup/equip.
4. Tenir respecte i cura del material i instal·lacions que s’utilitzen per a la pràctica
de l’esport, tant les de la pròpia escola com les que es visiten.
5. Tenir cura del propi equipament esportiu i es responsabilitzin del mateix per tal
que sempre estigui disponible quan es requereix.
6. Valorar el treball en equip, com a aspecte essencial per a fomentar la
participació de tots els membres de l’equip.
7. Saber conduir la seva competitivitat aprenent a guanyar i a perdre, a respectar
les normes del joc i de l’esportivitat.
8. Assolir un nivell tècnic adequat a l’edat de l’esport que practica, considerant
les característiques de cada nen i nena.
9. Desenvolupar hàbits higiènics derivats de la pràctica de l’esport.

PAPER DELS ESPORTISTES:
L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones
mitjançant la pràctica de l’esport. Tots els nostres esportistes han de:
1. Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en

el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu .
2. Respectar els entrenadors i a la resta de companys de l’equip, sent un tret
fonamental de l’esportista en la seva estada a l’Escola.
3. Comunicar l’absència als entrenaments i competicions al seu entrenador com a
compromís de responsabilitat.
4. Utilitzar en cada moment concret l’equipament i indumentària esportiva
corresponent.
5. Tenir un comportament responsable, tant en competició oficial com trobades i
activitats proposades, mostrant respecte als contraris, als àrbitres i al públic en
general.

PAPER DELS PARES, MARES I FAMÍLIES
Els pares/mares dels esportistes són una part molt important i necessària per al
correcte funcionament dels esports de l’Escola. Ells facilitaran que es puguin assolir
els objectius educatius i esportius fixats.
En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola adquireixen els
següents compromisos:
1. Procurar l’assistència dels seus fills/es a tots els entrenaments i competicions i

participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant
els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.
2. Tenir un comportament responsable i exemplar, en la competició i activitats
proposades mostrant en tot moment el respecte i l’educació que promou l’Escola.
3.Evitar dirigir-se als entrenadors o esportistes realitzant comentaris tècnics o tàctics
durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els
entrenadors.
4. Procurar afavorir la participació activa dels seus fills/es (esportistes) animant i
aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.
5. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al
funcionament de l’activitat ha de dirigir-se al seu entrenador/a o bé al coordinador.
6.Assumir la decisió de la coordinació i de l’entrenador en relació a l’elecció d’equip,
entrenador, participació o posició tàctica en els partits.
7.No entrar en zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant
als entrenaments com als partits.

HORARIS:
Els entrenaments es fan a mig dia de 12:30 h a 13:30 h i a la tarda de 16:30 a
17:30 h. depenent del grup. Si teniu algun problema amb els horaris parleu amb
el coordinador per tal de buscar alternatives o possibles solucions.
Les competicions són els dissabtes al matí als diferents pavellons municipals de
Lleida.
Es demana a les famílies la màxima puntualitat als entrenaments i competicions
esportives.
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ACTIVITAT

CURS

BÀSQUET P-5

P-5

16:30-17:30

16:30-17:30

BÀSQUET 1r

1r

16:30-17:30

16:30-17:30

BÀSQUET 2n

2n

BÀSQUET 3r MASC.

3r

BÀSQUET 3r-4t FEM.

3r i 4t

BÀSQUET 4t MASC.

4t

BÀSQUET 5è MASC.

5è

BÀSQUET 5è-6è FEM.

5è i 6è

BÀSQUET 6è MASC.

6è

MIGDIA

TARDA

MIGDIA

TARDA

MIGDIA

TARDA

DIJOUS
MIGDIA

16:30-17:30

TARDA

DIVENDRES
MIGDIA

16:30-17:30
12:30-13:15

16:30-17:45
12:30-13:15

12:30-13:30

16:30-17:45

12:30-13:30
12:30-13:30

12:30-13:30

12:30-13:30
12:30-13:30

12:30-13:30

TARDA

12:30-13:30

ACTIVITATS
L’escola té una llarga tradició en l’ensenyament del bàsquet i, actualment,
compta amb un bon grup d’alumnat que pràctica de forma habitual aquest
esport. Els esportistes participen, en funció de les diferents categories, en les
competicions del Consell Escolar Esportiu del Segrià, trobades de la Federació
de Bàsquet, Trobades i Cloendes Esportives Escolars.
P5 i 1r: Trobades, Festes i Cloendes Esportives Escolars
2n, 3r, 4t, 5è i 6è: Fase Participativa CES, Fase Competitiva CES, COPA
Segrià, Trobades FCBQ, Festes i Cloendes Esportives.

INFORAMACIÓ COMPETICIONS I HORARIS:
A la web de l’AMPA es penjarà setmanalment tota la informació referent als
horaris i activitats que es realitzaran durant tot el curs de bàsquet.
No es repartirà cap nota informativa si no es considera que es estrictament
necessari, d’aquesta manera contribuïm a l’estalvi energètic i de paper.

AGRAïMENTS
Volem agrair a tota la comunitat educativa la seva inestimable ajuda per a què la
nostra tasca educativa sigui plena i gratificant:
Gràcies als pares i mares que col·laboren amb els entrenaments setmanals i els
partits del cap de setmana.
Gràcies a l’AMPA per ajudar-nos a desenvolupar i organitzar aquesta activitat
esportiva.
Gràcies al professorat, que faciliten el millor desenvolupament de l’activitat.
Gràcies a l’alumnat pel seu interès, entusiasme i alegria en la participació de
totes les activitats que es realitzen.
GRÀCIES A TOTS !!!

LM Idiomes

Curs 2022/2023

Classes Extraescolars anglès
FREDERIC GODÀS
Hello famílies de l’escola Frederic Godàs,
com esteu? Esperem que tots bé i gaudint
de l’estiu. Escrivim d’LM Idiomes per dirvos que estem encantats, molt contents i
emocionats ja que, per nosaltres, és un
plaer poder començar a treballar la
llengua Anglesa together.
Per a les families que no ens conegueu i
aquelles que volgueu més infomació, ara
mateix us fem arribar una petita
presentació i un petit resum de com és el
servei que oferim i que pugueu tenir una
idea de què us trobareu o com funcionem
a LM Idiomes i, un cop comenci el curs
escolar, organitzarem un “meeting” a
l’escola, obert a totes les famílies, on ens
presentarem, us explicarem més amb
detall com encarem el curs i us
resoldrem tots els dubtes o preguntes
que pugueu tenir.

Què és LM Idiomes?
LM és una acadèmia d'idiomes, nascuda i situada a Lleida ciutat que ofereix classes d'idiomes
per a totes les edats. A part de les nostres classes al centre, a LM també ens desplacem a les
llars d'infants, escoles i instituts per oferir classes extraescolars, així com a les empreses per
fer formació in-company (ja sigui privada o bonificada).
LM porta 7 anys treballant amb diferents escoles de Lleida, i rodalies, per tal de complementar
la part d’idiomes en les activitats extraescolars. Com a centre ens agrada treballar,
conjuntament amb l’escola i l’AFA, per tal de tenir un objectiu comú i, sobretot, intentar
traslladar la nostra passió i interès per la llengua a tots els alumnes.
A LM ens agrada col·laborar amb l’escola i, és per això que, sempre que hi ha l’oportunitat
participem a les activitats del centre ja siguin: festes de final de curs, accions solidàries,
festivals i/o qualsevol idea que pugueu tenir per “boja” que sigui 😉

LM Idiomes

Curs 2022/2023

Què ofereix LM Idiomes?
➢ Classes de llengua anglesa a infants, a partir de 3
anys
➢ Professorat qualificat i amb experiència.
➢Tutories personalitzades amb el professor/a i l’equip
de coordinació.
➢ Informes trimestrals
➢ Moodle acualitzat a diari.
➢Novetat! Preparació de classes YLE Cambridge.

Què trobareu al Moodle?
·Moodle és la nostra plataforma virtual. Inicialment (durant la pandèmia) era una eina que
ens servia per fer les classes Online, ara que tot això sembla ja ha passat, el Moodle
continua amb nosaltres i us ajudarà a les famílies a poder estar més aprop i implicats amb
l’activitat.
·Possibilitat per part de les famílies de poder fer un seguiment o poder conèixer què fem a
l’aula, quins deures hi hauran i conèixer qui és el teacher que estarà donant classe en tot
moment.

Com funcionen les classes?

✓ Classes exclusivament en anglès.
✓Treballem a través de la part oral i comprensió auditiva
(speaking, listening) i amb noves tecnologies.
✓ Activitats orals: Roleplays i altres.
✓ Classes dinàmiques i divertides
✓Pels més petits, aprenentatge a través de jocs, cançons,
contes i activitats, entre d'altres.

Animeu-vos a provar LM Idiomes per a les vostres classes extraescolars!

Moltes gràcies per la vostra atenció.
We hope you have a great Summer.

NOM DE L’ACTIVITAT:

TEATRE
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per
comunicar, sensacions, emocions i idees.
• Dominar el coneixement i l’ús del control corporal reconeixent tics,
posicions obertes-tancades, gest, moviment.
• Utilitzar l’expressió oral: respirar adequadament, entonar, la dicció
correctament la intensitat i el to de veu.
• Reforçar les capacitats i habilitats expressives i artístiques que permetin
desenvolupar la creativitat.
• Afavorir la creativitat amb el joc teatral, el joc dramàtic i les creacions
amb diversos estímuls.
• Augmentar les relacions interpersonals, i intrapersonals amb les
creacions i les representacions teatrals augmentant l’autoestima, la
confiança i la sensació de treball en equip.
• Treballar en equip: feina de tots, responsabilitat , respecte,
sensibilització, canalització, comunicació assertiva i empatia.
METODOLOGIA:
Les sessions es dividiran en la combinació dels diferents blocs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jocs de desbloqueig i d’escalfament.
Exercicis d’expressió oral i corporal, amb i sense material.
Joc teatral i Joc dramàtic.
Procés de creació grupal o per parelles, d’accions o històries amb la
introducció de tècniques teatrals i orals bàsiques.
Exercicis i tècniques de creació amb diversos estímuls i recursos.
Preparació i assaig de les pròpies creacions.
Presentació de les creacions.
Joc final corporal.
Relaxació.

Les consignes emprades seran obertes, dirigides o semi-dirigides. Totes les
activitats seran actives, en treball grupal o per parelles fent èmfasi en les
necessitats de cada participant i reforçar el procés creatiu en qualsevol mena de
presentació i acció
MATERIAL
Recull de material artístic; imatges, dibuixos, paraules, etc.
Material d’educació física; cèrcols, pilotes, pals
Reproductor de música, globus, folis, colors, gomets, retoladors, cosins, gots de
plàstic.

El Lleure de qualitat…
Provoca la FELICITAT!

QUI SOM?
Som una associació destinada a la comunitat i
treballem amb infants, joves i famílies apostant
per una educació en valors a través del lleure.
QUINA ES LA NOSTRA MISSIÓ?
La nostra missió és promoure l’educació en el
lleure com a eina transformadora per:

CANVIAR EL M

N

QUÈ OFERIM?
Acollida Matinal

Facilitem la conciliació familiar, amb els serveis d'acollida matinal i de tarda.

.

Activitats Extraescolars

Suport a

Oferim un ampli ventall d’activitatsMenjadors
de Lleure lúdico-educatives, amb l’objectiu
de què els participants juguin, experimentin i comparteixin

Don Donem suport amb les tasques relacionades amb la coordinació dels menjadors
l’AMPA
i activitats extraescolars

Menjadors escolars
.

Coordinem i oferim un equip de monitoratge professional, per dur a terme el
servei de menjador de l’escola i el temps de lleure.

Acollides i Suport a l’AMPA
El servei d’acollida matinal i de tarda està
pensat per ajudar a conciliar l’horari escolar
amb l’horari laboral de les famílies.
Creem un espai acollidor, distribuït per
racons de joc per a totes les edats, on els
participants podran jugar de manera lliure,
durant el transcurs de l’acollida.

S’ofereix assessorament i suport en el disseny, organització i posada en marxa
d’activitats i projectes que es puguin desenvolupar des de l’AMPA, així com la
coordinació del dia a dia.

* Els preus esmentats son per monitor/a i hora. Facturació mensual fixa.

Menjadors escolars

Coordinem i oferim un equip de monitoratge per al
servei de menjador de l’escola i el temps de lleure.
Educadors i educadores de l’estona del migdia, que
treballen amb els infants tot un seguit d’actituds i
hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, la
sostenibilitat, l’autonomia, l’ordre i la convivència.

PREU: a partir de 2,95 € per usuari al dia!
Consulta el teu pressupost personalitzat
RÀTIO: 1 monitor/a cada 15 infants

TEMPS DE LLEURE
L’estona d’esbarjo és un espai més
d’aprenentatge, pel que habilitem
diversos espais:
activitats dirigides, joc lliure al
pati, racó amb jocs de taula, racó
de contes... Perquè cada infant
pugui escollir què vol fer.
-

PROGRAMACIÓ mensual,

-

ASSEMBLEES

-

ACTIVITATS ESTRELLA
en
les diferents èpoques de l’any.

Un espai d’educació en valors i de creixement personal

Activitats Extraescolars
Des d’AGIPA creiem que el temps de LLEURE ha de ser
“actiu, voluntari, lliure i divertit”. Oferim un ampli
ventall d’activitats lúdiques i originals, on es fomenta
l’educació en valors, i pensades per a cada etapa.
A continuació, trobaràs la nostra oferta d’activitats
dividides en 3 grups: adreçades a Cicle INFANTIL, a
PRIMÀRIA i a SECUNDÀRIA, i la nostra activitat
DESTACADA amb una proposta especial per a tots els
gustos.

CICLE INFANTIL

PREU per
infant

Un món de contes

Els personatges ens introduiran al món dels contes! a partir d’aquí els infants podran fer volar la
seva imaginació, crear les seves pròpies històries i personatges, i interpretar-les.

13 €

Psicomotricitat

Psicomotricitat vivencial. Provocarem espais perquè els infants es moguin de manera lliure a
partir de les seves emocions.

13 €

Dansem pel món

Ens aproparem a les diferents cultures, a través dels contes, els jocs, les danses i la música.

13 €

*Art creatiu

Farem volar la imaginació per crear els nostres treballs manuals mitjançant materials reutilitzats.

15 €

*Teatre i Circ

Iniciació al món de l’espectacle! Ens convertirem en personatges imaginaris, ens disfressarem, i
escenificarem històries, descobrirem el paper del clown, les acrobàcies i els equilibris.

13 €

*Jocs amb patins

Una activitat dinàmica i divertida on podrem aprendre a patinar, mitjançant el jocs i esports sobre
rodes. (els usuaris han de portar patins, proteccions i casc)

13 €

*Esplai

COMBINACIÓ de diferents activitats de lleure: art, màgia, ciència, cuina, circ, esport, expressió,
ball... Dins de la mateixa activitat.

15 €

*Mini Xef

Crearem el nostre propi receptari, i ens endinsarem en el màgic món de la cuina! On podrem
crear els nostres plats i tastar-los, conèixer nous aliments, i aprendre hàbits saludables.

18 €

* Activitats adreçades a P4 i P5

PRIMÀRIA

PREU Per
infant

Art creatiu

Farem volar la imaginació per crear els nostres treballs manuals mitjançant materials reutilitzats.

15 €

Teatre i Circ

Iniciació al món de l’espectacle! Ens convertirem en personatges imaginaris, escenificarem històries,
descobrirem el paper del clown, acrobàcies, equilibris, tècniques d’acrosport i malabars.

13 €

Jocs amb patins

Una activitat dinàmica i divertida on podran aprendre a patinar, o perfeccionar la tècnica, mitjançant el jocs i
esports sobre rodes. (els usuaris han de portar patins, proteccions i casc)

13 €

Esplai

COMBINACIÓ de diferents activitats de lleure: art, màgia, ciència, cuina, circ, esport, expressió, ball... Dins de
la mateixa activitat.

15 €

Xef

Crearem el nostre propi receptari, i ens endinsarem en el màgic món de la cuina! On podrem crear els nostres
plats i tastar-los, conèixer nous aliments, i aprendre hàbits saludables.

18 €

Estudi assistit

Ajudarem a resoldre dubtes dels deures, i a reforçar les matèries d’una manera lúdica i dinàmica.

13 €

Experimentació

S’exposaran diferents materials i situacions, on els infants posaran en marxa la seva curiositat. Formularan
hipòtesis i les comprovaran per mitjà de l'observació, manipulació, i l’experimentació

15 €

Urban dance

Aprendrem passos i coreografies de ball modern, amb música d’actualitat i continguts NO SEXISTES, i en
crearem de pròpies, cooperant amb els companys/es.

13 €

Multiesports EMO-VALORS

Activitat que combina la pràctica dels diferents esports col·lectius, i dona a conèixer el seu reglament, la
tècnica i la tàctica, amb l’objectiu de treballar els VALORS i les EMOCIONS

13 €

Revista

Redacció i edició d’una revista escolar online, amb notícies sobre el centre, entrevistes, fotoperiodisme...
*l’escola ha de proporcionar els ordinadors.

13 €

SECUNDÀRIA
Xef

Multiesports
EMO-VALORS

Revista
Artesania

Games & Rol
Esplai
Patins
CrossFit

Crearem el nostre propi receptari, i ens endinsarem en el màgic món de la cuina! On podrem
crear els nostres plats i tastar-los, conèixer nous aliments, i aprendre hàbits saludables.
Activitat que combina la pràctica dels diferents esports col·lectius, i dona a conèixer el seu
reglament, així com una iniciació en la tècnica i la tàctica, amb l’objectiu de treballar les
EMOCIONS i els VALORS.
Redacció i edició d’una revista escolar online, amb notícies sobre el centre, entrevistes,
fotoperiodisme... *l’escola ha de proporcionar els ordenadors.
Crearem les nostres pròpies artesanies de forma manual, fent d’elles, objectes artístics únics:
peces de de bijuteria, roba, espelmes, sabó,...
Ens endinsarem en el món dels jocs de taula alternatius, i de Rol, on els jugadors/es hauran
d'interpretar el seu personatge, i cooperar per assolir una missió en comú.
COMBINACIÓ de diferents activitats de lleure: art, màgia, ciència, cuina, circ, esport, expressió,
ball, jocs de taula,... Dins de la mateixa activitat.
Una activitat dinàmica i divertida on podran aprendre a patinar, o perfeccionar la tècnica,
mitjançant el jocs i esports sobre rodes, així com conèixer un medi de transport (cal portar
patins, proteccions i casc)
Donarem eines als joves perquè siguin capaços de planificar i dur a terme els seus propis
entrenaments per millorar/mantenir la seva condició física a través de circuïts molt dinàmics, i
alhora promoure uns bons hàbits alimentaris i saludables.

PREU per
jove
18 €
13 €
13 €
15 €

13 €
15 €
13 €
13 €

ACTIVITAT DESTACADA
ESPLAI
• COMBINACIÓ de diferents activitats: art, esports,
expressió, cuina, circ, ciència, jocs... Dins de la mateixa
activitat. Cada dia una activitat diferent!
•

Cada inici de trimestre els participants del GRUP faran
una assemblea per escollir les activitats que més els hi
agraden, i d’aquí farem la programació.

• ACTIVITATS AL GUST DE TOT@S els participants del
grup, perquè tot@s puguin gaudir del seu temps de
lleure.

PREU 15 €/participant al mes

NECESSITES UNA
ACTIVITAT QUE S’ADAPTI
ALS GUSTOS I NECESSITATS
DE TOT EL GRUP?

CONTRACTACIÓ EXTRAESCOLARS
 Els preus estipulats són per participant al MES, tenint en compte una sessió d’1 hora d’activitat a la setmana. El
preu de les activitats variarà depenent de la freqüència setmanal. Les competicions i trobades es facturaran a part.
 El material esportiu i de suport musical anirà a càrrec de l’escola
 La temporalitat serà de l’1 d’Octubre al 31 de Maig. ( sinó cal consultar disponibilitat)
 La cloenda de les activitat es farà amb una jornada portes obertes per a les famílies, l’últim dia d’activitat. En cas de
voler fer una exhibició fora de l’horari de l’activitat, es facturarà a part. ( si la situació ho permet)

La ràtio de participants en les activitats serà:
- Cicle Infantil: de 9 a 12 participants per monitor@
- Primària i Secundària: de 9 a 15 participants per monitor@
Per iniciar l’1 d’octubre cal contractar l’activitat abans del 12 de setembre, i comunicar el nombre d’inscrits abans del 23 de setembre de 2022

No s’inclourà l’I.V.A. en la facturació, perquè l’Associació gaudeix de l’exempció a la qual es refereix l’Article 20.1 de la Llei de l’I.V.A.
Escoles fora de la ciutat de Lleida, demanar pressupost. Si no arribes al mínim de 9 participants, en parlem!

COM HO FEM?
Potenciem la
COOPERACIÓ, la
gestió de les
EMOCIONS i el
FAIR Play
Creem un
clima
ACOLLIDOR

Apostem per
un Lleure
EDUCATIU i
de QUALITAT

Fomentem el
treball i els
sous DIGNES

Oferim espais
d’APRENENTATGE i
SOCIALITZACIÓ

METODOLOGIA
 DISCIPLINA POSITIVA: Apostem pel reforç positiu, evitant el
càstig i el reforçament negatiu.

 RESPECTEM
EL
DESENVOLUPAMENT
NATURAL
DEL
PARTICIPANT: en els àmbits cognitiu, motriu, afectiu i social.
 EDUQUEM EN VALORS: de forma transversal potenciem
l’amistat, la cooperació, la solidaritat, el respecte, la sostenibilitat
i el feminisme, per crear subjectes crítics capaços de CANVIAR EL
MÓN.
 FEM ACTIVITATS LÚDIQUES: basades en el joc lliure,
l’experimentació i la innovació, mitjançant materials naturals i
reutilitzats.

 FOMENTEM LA PARTICIPACIÓ: de forma assembleària, els
participants elaboraran les normes i hàbits, per una bona
convivència.

QUE INCLOU LA CONTRACTACIÓ
EN TOTS ELS SERVEIS?










Contractació de Monitor@s qualificad@s
Seguretat Social
Assegurança de Responsabilitat Civil
Supervisió dels monitor@s i del funcionament del servei
Substitucions dels monitor@s en cas d’absència
Programació i avaluació de l’activitat
Enquestes de valoració del servei
Apliquem la Normativa i el Conveni Col·lectiu del Lleure.
Productes d’higiene i desinfecció per a cada activitat.

CONTACTA:
Si vols rebre més informació, aclarir qualsevol dubte o contractar algun dels
nostres serveis, pots contactar amb nosaltres a través de:
 e-mail: giramon@agipa.cat
 Telèfon: 973 045031- 671 556770

 Adreça: C/Anastasi Pinós, 1BIS (CP 25005) Lleida
 Web: www.agipa.cat
 SEGUEIX-NOS:

Continuem treballant
per...
PROVOCAR LA FELICITAT!

agipa

GBF GYM
AVDA. MADRID, 15 BAJOS
25002 - LLEIDA

EMILIO BERTRAN
CINTURÓ NEGRE 7º DAN

OBJECTIUS CLASSES ALEVI – INFANTIL – CADET














Realització correcta de l'etiqueta de les Arts Marcials.
Preparació física i elàstica d'acord amb l'edat .
Coordinació muscular i psicomotriu suficients.
Domini ràpid i segur de lateralitat.
Coneixement i domini de les tècniques bàsiques d'atac amb mans i cames.
Coneixement i domini de les defenses bàsiques de braç.
Correcte desenvolupament dels atacs i defenses sobre un company posant
especial atenció a la concentració, distància, recorregut exacte, recollida de
la tècnica, equilibri i posterior acabat en general.
Coordinació i domini dels encadenaments entre tècniques de braços i
cames ja siguin obligatoris o de lliure execució.
Realització correcta i coordinació adequades en els desplaçaments amb
desenvolupament d'atacs i defenses.
Coneixement i domini dels programes d'examen per ascendir de grau.
Coneixement dels vocables bàsics utilitzats pel monitor.
Coneixement i domini de les nocions bàsiques de combat i autodefensa.

Objectius y finalitats de les Arts Marcials





Formació humana de l’individu.
Desenvolupament del sentiment de companyonia, respecte, autoestima,
cortesia i seguretat en si mateix.
Desenvolupament de la capacitat de relaxació i concentració.
Coneixement profund de l'Art Marcial superior, domini de l'energia corporal i
mental, efectivitat total en atac o defensa i la seva canalització cap a la no
violència.

MODEL BÀSIC DE CLASSES

• Entrada a classe
• Etiqueta de les Arts Marcials.
• Escalfament d'articulacions superiors i inferiors.
• Condicionament cardiovascular
• Preparació física adequada al grup classe i a l'edat.
• Jocs dirigits
• Elasticitat i flexibilitat.
• Desplaçaments i atacs a diferents alçades.
• Utilització correcta de les parades o defenses.
• Tècniques de defensa personal.
• Nocions tècniques i tàctiques de combat.
• Nocions bàsiques d'autodefensa.
• Treball tècnic: Es destinarà un dia de la setmana a tècniques de base,
treball per parelles.
• Etiqueta, concentració i final de classe.

EMILIO BERTRAN
CINTURÓ NEGRE 7º DAN KARATE

SAPIENS
PRIMARY
ROBOTICS

PENSAMENT COMPUTACIONAL EFECTIU

ÚS D’EINES INNOVADORES
EN ANGLÈS O EN CATALÀ
S’HO PASSEN PIPA!

PENSAMENT COMPUTACIONAL EFECTIU
Desenvolupament de la lògica del pensament
computacional i la programació, mitjançant
estimulació cognitiva ben ajustada al seu
nivell maduratiu – inclou projectes
interdisciplinars amb robots Lego,
programació Scratch i altres eines
STEAM innovadores.

ÚS D’EINES INNOVADORES
Spike i Wedo de Lego,
Scratch, Edison i Robotis.

3 idiomes en una mateixa activitat:
català/anglès i programació.
Els teachers d’Smart School han estudiat el
Grau Bilingüe de Primària i realitzen
l’activitat totalment en anglès, en un
ambient d’immersió lingüística, o en català.

EN ANGLÈS O CATALÀ

Intentem ser fidels cada dia al nostre lema:
ENJOY LEARNING! La clau de l’aprenentatge
significatiu és la motivació mitjançant
activitats que els hi agradin i transformin
l’estímul lúdic en rutines mentals
ben estructurades.

S’HO PASSEN PIPA!

SAPIENS
PRIMARY
ROBOTICS

