ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020/2021

Benvolgudes famílies,
Per preparar les activitats extraescolars pel proper curs 2020-2021 ens adrecem a vosaltres per
tal d’omplir un formulari per saber quines són aquelles activitats que els/les vostres fills/es
tenen interès.
D’aquesta manera es podrà valorar quines activitats són les que tenen més demanda i poder
començar a treballar amb els horaris i tarifes corresponents.
Totes les activitats estan subjectes a canvis relacionats amb la situació sanitària actual. Us
mantindrem informats en tot moment dels possibles canvis.
Aquest any, com a novetat, oferim la possibilitat de poder escollir els interessos de les activitats
telemàticament o en format paper.
La data límit per a poder entregar el paper o realitzar el formulari és el divendres 3 de juliol.
Opció telemàtica

NOVETAT!

En el següent enllaç trobareu el formulari:
https://forms.gle/NEtMy6P5sHFJ3cLZA
Opció presencial
Podeu dipositar el formulari adjunt a la bústia de l’AMPA abans del termini establert.

Molt atentament,

La Junta de l’AMPA,

La Selva del Camp, juny 2020

___________________________________________________________________________________
Empleneu aquest formulari i entregueu-lo a la bústia de l’AMPA en cas d’escollir l’opció PRESENCIAL
FAMÍLIA: …………………………………………………………………………………….

INTERESSOS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS1

Tarda
(X)

Migdia
(X)

Activitat extraescolar

Descripció activitat

Curs

INICIACIÓ A
L’ATLETISME

Aprèn la tècnica de l’atletisme d’una
manera lúdica i recreativa.

De 1er a
6è

JOCS PSICOMOTRIUS

Aprèn jugant, mitjançant jocs amb i
sense material i el joc simbòlic.

P3, P4,
P5

MULTIESPORT

Realitza diversos esports i jocs.

De 1er a
6è

PATINATGE (en línia o a
quatre rodes)

Ajudar a mantenir l’equilibri i a
executar diferents moviments i figures.

De P5 a
6è

RITMES I BALLS

Aprèn nous estils de ball i realitza
diferents coreografies. Podràs
participar a les Trobades de Ritmes i
Balls.

De P3 a
6è

TEATRE I EXPRESSIÓ
CORPORAL

Més enllà d’una representació teatral
es crearà un espai de lliure expressió
amb diferents llenguatges.

De P3 a
6è

TENNIS TAULA

Aprèn la tècnica del tennis taula.

De 1er a
6è

TÈCNIQUES D’ESTUDI A
TRAVÉS DE LES NOVES
TECNOLOGIES

Aprèn tècniques d’estudi a través de
les noves tecnologies.

De 1er a
6è

Data: ……………………………………………………….
Signatura:

1INFORMACIÓ

BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES. Responsable: Associació Pares, Mares i
Alumnes (AMP) Col·legi Sant Rafael. Finalitat: informació activitats extraescolars 2020-2021. Destinataris:
no es cediran a tercers, tret d’obligació legal. Drets: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les,
demanar portabilitat, oposar-se al tractament i demanar la limitació. Tots aquests drets i qualsevol
contacte es pot fer mitjançant el correu electrònic: ampa@colsrafael.com

