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Benvolgudes famílies,
La junta directiva de l’AMiPA us dona la benvinguda al nou curs 2018-2019. Us demanam
que llegiu amb atenció aquesta circular abans d’inscriure els vostres fills a les activitats.
Per al curs 2018-2019 estan previstes les activitats extraescolars següents:
1. Organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Calvià (IMEB i ICE), :
● Jocs motrius: 2n i 3r d'infantil
● Urban Dance: a partir de 2n d'infantil
● Teatre: a partir de 2n d'infantil
● Ball esportiu: a partir de 2n d’infantil
● Bàsquet: a partir de 1r de primària
● Atletisme: a partir de 1r de primària
● Anglès (Just a Little Bit): 2n, 3r d’infantil i 1r i 2n de primària
● Art i animació a la lectura: a partir de 2n d’infantil
Els mínims i màxims d’alumnes els marca l’Ajuntament depenent de l'activitat.

2. Organitzades per l’AMiPA:
● Art Conscient (Ursula Kretschmer): a partir de 3r d’infantil (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Gimnàstica Artística (Club Atrium): a partir de 1r de primària (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Patinatge en línia (Escolarsport): a partir de 3r d’infantil (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Robòtica con lego “Wedo” (Nexus): a partir de 1r de primària (mín. 8 alumnes-màx. 12)
ES FARÀ UNA PRESENTACIÓ PER EXPLICAR A LES MARES/PARES/TUTORS ELS CONTINGUTS
DEL PROGRAMA EL DIVENDRES 21 DE SETEMBRE A LES 16.30H A L’ESCOLA.

● Pàdel (Illes Calvià): a partir de 1r de primària (mín. 4 alumnes-màx. 12)
● Talent: A partir de 4t de primària (mín. 7 alumnes-màx. 12)
Programa de millora d’habilitats que ajuda als alumnes en el seu procés de maduració
emocional i cognitiva. El programa es desenvolupa a través de l’organització, preparació i
realització de projectes d’ajuda al tercer món . Mes informació a www.talentforkids.com
ES FARÀ UNA PRESENTACIÓ PER EXPLICAR A LES MARES/PARES/TUTORS ELS CONTINGUTS
DEL PROGRAMA EL DIVENDRES 21 DE SETEMBRE A LES 17.00H A L’ESCOLA.

3. Organitzades conjuntament amb l’escola:
● Cant coral: a partir de 3r de primària (gratuïta).
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Les activitats començaran a l'octubre. Si el nombre d'inscripcions és superior al màxim per
grup permès, es confeccionarà la llista per ordre de data d’inscripció, elaborant una llista de
reserva. Recordau que els dies definitius dependran dels grups que es puguin fer i dels
monitors disponibles. Els dies proposats en un principi poden variar.
Els infants de tres anys tenen encara necessitat de descansar després de dinar i, per aquest
motiu, no oferim cap activitat per a ells.
Us demanam que no inscriviu les vostres filles i fills a les activitats com si es tractés d’una
guarderia. És recomanable que els nins hi estiguin interessats i no és convenient carregarlos. L’important és que tinguin el seu temps lliure per jugar.
És molt important emplenar bé el formulari d’inscripció, així com respectar-ne els terminis de
presentació. El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària. Per això, heu d’emplenar
el full d'inscripció i les dades del compte bancari (IBAN) i abans de la data de 25 de
setembre, mitjançant el següent enllaç:
https://goo.gl/3MCLgL
Les activitats organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Calvià s’abonaran el mes de
novembre en únic rebut. Les activitats proposades i gestionades per l’AMiPA s’abonaran
trimestralment.
Preus:
Activitats de l’Ajuntament (atletisme, bàsquet, ball esportiu, urban dance, jocs motrius,
teatre, anglès, art i animació a la lectura) és de 24 euros per a tot el curs.
A més, s’ha d’abonar una assegurança de 5 euros anuals per atletisme, bàsquet i jocs
motrius, en cas d’assistir a les Diades que es fan durant l’any.
Gimnàstica artística tindrà un preu de 21 €/mes per als socis de l’AMIPA i 33 €/mes per a
no socis. És una activitat de 2 hores setmanals.
Art conscient tindrà un preu de 11 €/mes per als socis de l’AMiPA i 15 €/mes per a no socis.
Patinatge tindrà un preu de 10 €/mes per als socis de l’AMiPA i 14 €/mes per a no socis.
Robòtica tindrà un preu de 28 €/mes per als socis de l’AMIPA i 32 €/mes per a no socis.
Pàdel tindrà un preu de 28 €/mes per als socis de l’AMIPA i 32 €/mes per a no socis.
Talent tindrà un preu de 30 €/mes per als socis de l’AMIPA i 33 €/mes per a no socis.
Cant coral és gratuïta.
Si voleu ser socis de l’AMiPA, heu d’emplenar el següent full mitjançant el següent enllaç:

https://goo.gl/forms/IrSTwZQ6p8sYYwmi1
www.cpsesquarterades.cat

amipa@cpsesquarterades.cat
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Horari previst (Els dies proposats podrien variar)
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BASQUET 2n i 3r cicle
URBAN DANCE 2n i 3r cicle
TALENT 4t, 5è I 6è

GIMNASIA ARTISTICA 2n i 3r cicle
ATLETISME 2n i 3r cicle
TEATRE 2n i 3r cicle
ROBÒTICA 2n i 3r cicle

BASQUET 2n i 3r cicle
PATINATGE 2n i 3r cicle
CANT CORAL 2n i 3r cicle

GIMNASIA ARTISTICA 2n i 3r cicle
ATLETISME 2n i 3r cicle
PADEL 2n i 3r cicle
ANGLÈS 2n i 3r cicle

ART I ANIM. LECTURA 2n i 3r cicle
ART CONSCIENT 2n i 3r cicle
BALL ESPORTIU 2n i 3r cicle

ANGLÈS 1r cicle
JOCS MOTRIUS 2n i 3r infantil
BASQUET 1r cicle

GIMNASIA ARTISTICA 1er cicle
ATLETISME 1r cicle
TEATRE infantil - 1r cicle

JOCS MOTRIUS 2n i 3r infantil
BASQUET 1r cicle
PATINATGE 3r infantil i 1r cicle

GIMNASIA ARTISTICA 1er cicle
ATLETISME 1r cicle
ANGLÈS infantil

ART I ANIM. LECTURA inf. - 1r cicle
ART CONSCIENT infantil - 1r cicle
BALL ESPORTIU infantil i 1r cicle

URBAN DANCE 1r cicle

ROBÒTICA 1r cicle

URBAN DANCE infantil

PADEL 1r cicle
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