AMPA ESCOLA VALL DE LORD i SECCIÓ D’INSTITUT SANT LLORENÇ DE MORUNYS

FULL INFORMATIU de l’AMPA setembre 2012
2012:

ASSEMBLEA GENERAL DEL CURS 2012
2012 / 2013
2013
Dimecres 26 de setembre del 2012 a 2/4 de 8 del vespre a l’Escola.

Ordre del dia:
-

Associació cultural l’Escorxador

-

Menjador.
Menjador. Dimecres i divendres no hi ha subvenció pels alumnes de Eso

-

Canguratge i acollida matinal.

-

Economia : estat de comptes, pressupost, assegurança, dia de cobrament quotes.

-

Extraescolars.

-

Consells escolars.
o

Escola:


Dimarts 25 de setembre.



1 representant de la junta: Montse Pascuet



3 representants de les famílies: Clara Farriol, Carme Llohis i Josep
Canals.

Aquest curs toca elegir un representant de les famílies per fer el relleu de la
Clara Farriol
o

Secció d’Institut:


Dimarts 2 d’octubre.



1 representant de la junta: Maite Parcerissa



1 representant de les famílies: Llorenç Graus

Aquest curs toca elegir un representant de les famílies per fer el relleu del
Llorenç Graus
-

Reunions amb l’equip directiu dels centres. una per trimestre.

-

Relleu dels membres de la junta i dels seus càrrecs
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EXTRAESCOLARS que fa l’AMPA:
l’AMPA:
TALLER DE MANUALITATS
Els dilluns o dijous de 12 a 1 del migdia

P3, P4 i P5

Quota: 60€ tot el curs

Els dimarts de 12 a 1 del migdia

3r i 4t

Quota: 60€ tot el curs

Els dimecres de 12 a 1 del migdia

1r i 2n

Quota: 60€ tot el curs

Els dijous de 5 a 6 de la tarda

5è i 6è

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Meritxell Carrillo.
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CONTES AMB TEATRÍ
Els dimarts de 12 a 1 del migdia

de P5 a 2n

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Romi Lamolla.
ESPORTS
PSICOMOTRICITAT:
Activitat destinada als més petits orientada a desenvolupar el control en el moviment corporal.
Els dimecres de 5 a 6 de la tarda

P3 i P4

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Meritxell Carrillo.
MULTIESPORT:
Cada dia podràs practicar jocs i esports diferents: futbol sala, bàsquet, bolei, atletisme, escacs,
tennis taula...
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda

P5 i 1r

Quota: 60€ tot el curs

Els dimarts de 6 a 7 de la tarda

2n i 3r

Quota: 60€ tot el curs

Els dilluns de 5 a 6 de la tarda

4t i 5è

Quota: 60€ tot el curs

Els dilluns de 6 a 7 de la tarda

6è, 1r i 2n d’ESO

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Meritxell Carrillo.
ORDINADOR
Aprendre a escriure amb el teclat de l’ordinador.
Els divendres de 12 a 1 del migdia

de 3r a 6è

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Ruth Garcia.
INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
Aprendre a escriure amb el teclat de l’ordinador, a utilitzar windows, office i programes d’edició
o de retoc d’imatges.
Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
Monitora: Lledó Peraire.

1r i 2n d’ESO

Quota: 60€ tot el curs
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CONTA CONTES
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda

P3 i P4

Quota: 60€ tot el curs

Els dimarts de 6 a 7 de la tarda

P5 i 1r

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Consol Pascuet.
TEATRE
L’objectiu és preparar una obra per representar-la a final de curs.
Els dijous de 12 a 1 del migdia

de 1r fins a 6è

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Ruth garcia.

DISSENY DE MODES I PATRONATGE
Activitat destinada als més grans per treballar amb material i eines reals i confeccionar les
seves pròpies peces.
Els dimarts de 2/4 de 6 a 7 de la tarda

De 5è a 2n d'ESO

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Romi Lamolla.
TALLER ARTÍSTIC i ESCULTURA
Activitat per a l’alumnat d’ESO amb la intenció de desenvolupar la sensibilitat estètica i creativa.
Els dimecres de 1 a 2 del migdia

ESO

Quota: 60€ tot el curs

Monitora: Romi Lamolla.
TALLER DE CUINA
Activitat per aprendre a preparar plats senzills, organitzar el rebost, coneixer i comprar els
ingredients, etc.
Els dilluns de 12 a 1 del migdia

1r i 2n

Quota: 40€ el trimestre

Els dimarts de 12 a 1 del migdia

5è i 6è

Quota: 40€ el trimestre

Els dimecres de 12 a 1 del migdia

3r i 4t

Quota: 40€ el trimestre

Els dimecres de 5 a 6 de la tarda

1r i 2n d’ESO

Quota: 40€ el trimestre

Monitora: Lledó Peraire.
MÚSICA
L’associació cultural l’escorxador oferirà classes de música per a infants, joves i adults. Per
aquest motiu l’AMPA ha acordat amb l’associació no oferir extraescolar de música. Per a
qualsevol aclariment seran presents a l’assemblea general de principi de curs.
LES ACTIVITATS COMENÇARAN
COMENÇARAN EL DIA 1 D’OCTUBRE.
D’OCTUBRE.
Termini d’inscripció d’extraescolars, de canguratge i d’acollida matinal fins el divendres
12 d’octubre
octubre.
octubre Als alumnes inscrits fora de termini se’ls cobrarà un recàrrec de 5€ per activitat.
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Quotes de l’AMPA
Calendari de cobraments de les quotes de l’AMPA:
-

Novembre:

Càrrec del primer trimestre de l’activitat de cuina, 40€

-

Desembre:

Càrrec de la primera part de la quota de material, 30€

-

Gener:

Càrrec de la primera meitat de la quota de les extraescolars a les quals
estiguin inscrits els alumnes.

-

Febrer:

Càrrec de la segona part de la quota de material, 25€
Càrrec del segon trimestre de l’activitat de cuina, 40€

-

Març:

Càrrec de la segona meitat de la quota de les extraescolars a les quals
estiguin inscrits els alumnes.

-

Abril:

Càrrec del tercer trimestre de l’activitat de cuina, 40€

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CURS 2012
2012-2013
2013
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Alumne/a..........................................................................................................Curs ........................................

Marqueu amb una creu les activitats a les que s’apunta l’alumne.
TALLER DE MANUALITATS...........................................................................................................
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CONTES AMB TEATRÍ ............................................................
ESPORTS .......................................................................................................................................
ORDINADOR...................................................................................................................................
INFORMÀTICA................................................................................................................................
CONTA CONTES ............................................................................................................................
TEATRE ..........................................................................................................................................
DISSENY DE MODES I PATRONATGE ........................................................................................
TALLER ARTÍSTIC i ESCULTURA.................................................................................................
CUINA .............................................................................................................................................
Correu electrònic:............................................................................................................................
Anoteu aquí el núm. de compte:
........................................................................................................................................................
NOM DEL PARE MARE O TUTOR..................................................................................................................
El sotasignat autoritza a l'inscrit a participar en les activitats a les quals s’inscriu i a rebre un càrrec de l'AMPA de
l’escola Vall de Lord al núm. de compte indicat de l'import de les activitat a les quals s’inscriu l’alumne.

Signat,

St. Llorenç de Morunys, ............. de ............................................ de 2012
Les famílies que ho desitgin poden demanar a l’AMPA pagaments fraccionats de les quotes.
Dipositeu aquest full d’inscripció a la bústia de l'AMPA del vestíbul de l’escola o l’envieu a l’adreça
electrònica ampalord@gmail.com

