EXTRAESCOLARS
CURS 2022-2023

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran fer
del 29 d'agost fins al 6 de setembre.
Dins del formulari, trobareu els enllaços
per fer les inscripcions.

FORMULARI: Clicar aquí.

ampavedrunapalamos@gmail.com
carminaontiveros@vedrunapalamos.org
www.vedrunapalamos.org

ACOLLIDA MATINAL
INFANTIL I PRIMÀRIA
Cada dia de 8 h a 9 h
MONITORES: Toñi Martinez / Raquel Fernández / Carmina Ontiveros
PREU: 15 euros mensual / 20 euros germans / 45 euros el trimestre (els alumnes
que venen tot l'any) / 2 euros un dia esporàdic
LLOC: A la pineda o pavelló c/ Santa Joaquima

ACOLLIDA DE TARDA
INFANTIL I PRIMÀRIA
Cada dia de 17 h a 18 h
MONITORA: Sílvia Juanhuix Busquets
PREU: 15 euros mensual / 20 euros germans/ 45 euros el trimestre (els alumnes
que venen tot l'any) / 2 euros un dia esporàdic
LLOC: A la ludoteca de P3

BIBLIOTECA ESCOLAR
Cada dia de 17 h a 18 h
MONITORA: Toñi Martinez
Tornem a obrir la biblioteca cada tarda de 17 h a 18 h pels alumnes de l'escola.

PATINATGE
INFANTIL (només P5)
CICLE MITJÀ
2n DIA PRIMÀRIA I ESO
CICLE INICIAL
CICLE SUPERIOR I ESO

Dilluns de 13:45 h a 15 h
Dimarts de 13:45 h a 15 h
Dimecres de 13:45h a 15h
Dijous de 13:45 h a 15 h
Divendres de 14:00 h a 15 h

IMPORTANT: Tots els alumnes de Primària i ESO poden fer un segon dia
barrejats els dimecres (mateix horari).
Cal portar de casa els patins / El fre ha de ser de goma (NO PLÀSTIC)
Equipació: Opció de dessuadora i fundes patins (per encàrrec)

Monitores: Laura Pla / Fina Sanmartin
PREU: 150 euros un dia tot l'any /190 euros dos dies tot l'any
LLOC: Pavelló

DANSA GEORGINA ORS
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Dimecres de 14h a 15h

MONITORA: monitors escola dansa Georgina Ors
PREU:
LLOC: Aula de Dinàmica / Aula de Psicomotricitat
INSCRIPCIONS:

MÀGIA
PRIMÀRIA

Dimecres de 14 h a 15 h

MONITOR: David el mag
PREU: 90 euros (2n trimestre)
LLOC: Aula de primària

MECANOGRAFIA
PRIMÀRIA I ESO Dimarts i dijous de 17:15 h a 18:15H
Monitors de Tecna Palamós
PREUS: 1 hora setmana 25 €/mes
2 hores setmana 45 €/mes
LLOC: Aula Informàtica
INSCRIPCIÓ OBERTA TOT L'ANY: https://forms.gle/erwTe989zcCEARTi8
INICI DE LES CLASSES EL DIA 19 DE SETEMBRE

DANSA CREATIVA
INFANTIL

Dilluns de 17 h a 18 h

Equip docent de la Companyia de dansa CobosMika Company
A les classes de dansa treballarem les emocions i l’estat físic que comporta
cadascuna i a partir d'aquest estat físic buscarem maneres de moure’s.
Treballarem el contrast en el cos (moviments estàtics/ moviments dinàmics,
gran/petit, ràpid/lent…).
També quelcom que és prioritari en les activitats en l’etapa infantil: el
companyerisme, respectar-nos uns als altres, no jutjar i no jutjar-se a un mateix i
sobretot, diversió amb molt de moviment!

Preu: 35€/mensuals
Inscripcions: formacio@cobosmika.com o Tel. 972196985
LLOC: Aula de Dinàmica

ESPAI CREATIU
INFANTIL
PRIMÀRIA

DIMARTS de 17h a 18h
DILLUNS de 17h a 18h

MONITOR: Raquel Fernandez
Preu: 150 euros tot l'any
LLOC: Aula d'Art.
Els nens i nenes podran aprendre diverses tècniques artístiques com el dibuix, el
collage, la pintura, manipular fang, treballs manuals…
Està pensada per iniciar-se en l’art desenvolupant la creativitat i la motricitat fina
d’una forma divertida i enriquidora.

VOLEIBOL
ESO

Dimecres de 15:30 h a 17 h

MONITOR: pendent.
Preu: 150 euros tot l'any
LLOC: Pavelló i pati escola

ESPAI DE MÚSICA
Grups: Coral “Veus que bé” (infantil i primària) i Coral Juvenil “Veus que bé”.
Combo musical
Des de l’Espai de Música Vedruna us fem arribar el calendari, els horaris del
curs, els preus i us adjuntem el full d’inscripció.
INSCRIPCIÓ:HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1TSWXJRKO2C0GBMJBFI
VEXZ4PWNUTXDEFYW4U5QWXYPS/EDIT

ANGLÈS
OLIVER'S ACADEMY
Oliver’s Academy neix a partir de l’admiració per un idioma capaç de facilitar la comunicació
entre les persones arreu del món, una llengua capaç d’obrir nombroses portes. El nostre
objectiu principal és que cada estudiant aconsegueixi dominar l’anglès, no només per obtenir
bons resultats a l’avaluació de l’escola, sinó perquè esdevingui una eina que puguin utilitzar
per crear i aprofitar oportunitats en els diferents àmbits de la vida i les seves ambicions
personals. El nostre propòsit és que l’anglès es transformi en molt més que una assignatura, i
formar als alumnes de tal manera que el facin seu i s’hi familiaritzin des de ben petits.
Ens agrada mantenir un equilibri entre uns objectius acadèmics precisos i un ensenyament
més dinàmic per així procurar la màxima eficiència de les nostres sessions. Per això també
ens fem cura que el nostre material didàctic s’adeqüi sense problema a les necessitats de cada
estudiant, i l’aprenentatge sigui fluid i eficaç. En concordança amb això, ens importa el
seguiment del progrés de cada alumne, i aconseguir que gaudeixin del procés d’aprenentatge.
Volem aconseguir que l’anglès deixi de semblar una obligació, i comenci a convertir-se en un
repte personal assequible a mida que avancen les classes, per això incorporem diverses
activitats per mantenir l’interès i l’atenció de cada estudiant.
Basem i adaptem les nostres classes amb els mètodes del programa oficial d’ensenyament de
la llengua anglesa de la Universitat de Cambridge (Cambridge English Language Assessment),
reconegut internacionalment. De la mateixa manera, el nostre professorat, tant nadiu
d’Anglaterra com català, està format amb els mateixos mètodes i posseeix les titulacions
pertinents per oferir un ensenyament complet de la llengua i resoldre qualsevol dubte i/o
inseguretat que sorgeixi per part de l’alumnat.
L’activitat principal de la nostra acadèmia consisteix en impartir classes a grups reduïts
d’infantil, primària, adolescents i adults, amb professorat especialitzat en les diferents franges
d’edat, i un ensenyament específic per a cada nivell, sempre adaptant-nos a les necessitats de
cada estudiant

Formem als alumnes amb l’objectiu de que puguin adquirir les diferents titulacions de
Cambridge si així ho desitgen: KET (Key o A2), PET (Preliminary o B1), FCE (First o B2), CAE
(Advanced o C1), CPE (Proficiency o C2). Fer aquests examens és una decisió personal de
cada alumne que no afecta a l’ensenyament de l’acadèmia en si. Obtinguin un títol o no, cada
estudiant aprendrà tots els matissos de la llengua anglesa. Vetllem per la motivació i comoditat
de cada estudiant, mantenint sempre la seva curiositat per la llengua anglesa, així com els
ajudem a perdre-li la por i a familiaritzar-s’hi. A través de la nostra experiència hem vist com
l’assoliment de cada lliçó motiva a l’estudiant, no només en l’àmbit de l’anglés, sinó també en
altres assignatures o fins i tot activitats extracurriculars. Els pilars de la nostra acadèmia són el
tracte proper, la transparència i l’atenció a l’estudiant, i per això tenim més d’un 95% d’aprovats
d’entre tots els nostres alumnes.

Classes al migdia, 1 hora a la setmana
Les classes al migdia estan més enfocades en l’aspecte lúdic de l’ensenyament de la llengua
anglesa, a través d’activitats com històries, cançons i jocs, sempre buscant la màxima
interacció i participació per part dels estudiants. L’objectiu d’aquestes classes és absorbir la
llengua anglesa amb facilitat i familiaritzar-s’hi a través de l’escolta i la pràctica.

P3 i P4 (iniciació)
P4 (avançat) i P5
1r i 2n de PRIMÀRIA
3r i 4t de PRIMÀRIA
5è i 6è de PRIMÀRIA

THE LADYBUGS: Dilluns de 14:00 a 15:00h
THE HONEYBEES: Dimarts de 14:00 a 15:00h
THE BUTTERFLIES: Divendres de 14:00 a 15:00h
THE FIREFLIES: Dijous de 14:00 a 15:00h
THE DRAGONFLIES: Dimecres de 14:00 a 15:00h

Preu: 38€ mensuals
Material: 30€ a infantil, 40€ a primària (per alumne). Un sol pagament a principi de curs.

Inscripcions: https://www.oliversacademy.com/inscripcions
Més informació: 699 817 356 - contacte@oliversacademy.com - oliversacademy.com

Classes a les tardes, 2 hores a la setmana
Aquestes són classes grupals (segons el nivell) i es fan dues hores a la setmana en dos dies
diferents. L’objectiu és aprendre l’anglès amb tots els seus matissos (reading, writing, listening
i speaking), i aconseguir que tots els alumnes dominin la llengua i la utilitzin sense dificultats.
Els mètodes d’ensenyament varien segons l’edat per ser el més eficaços possible i adaptar-se
a cada estudiant, tot i que sempre utilitzem materials de Cambridge adaptats de forma
dinàmica i amena pels alumnes, que ens permet els millors resultats.
D’aquesta manera, oferim una formació completa de cares als que desitgin fer els examens de
Cambridge (KEY, PET, FIRST, etc.) per així obtenir els respectius títols.

-Infantil i Primària
-Cursos del KEY, PET, FIRST, ADVANCED i PROFICIENCY per secundària i batxillerat.
-Classes particulars, cursos per a adults, traduccions, tallers de conversa i més.
Horaris de 16:00 a 20:00 (Horaris definitius després del període d'inscripcions)
Classes grupals 2h per setmana. Dilluns i dimecres o dimarts i dijous.
-Els grups d’infantil seran de 17:00 a 18:00 aproximadament.
-Els grups de primària i secundària seran de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:00 aprox.

Preus:
75€ mensuals per les classes grupals. (Grups reduïts a partir de 3 alumnes).
20€ la hora per les classes particulars (tant les completes com només conversa).
10€ la hora pel taller de conversa per adults.
Material: Llibres de Cambridge que es poden obtenir per compte propi o a través de
l’acadèmia. Els preus ronden dins la franja entre els 40€-60€, depenent del nivell. Oliver’s
Academy no treu cap profit d’aquests materials. Es cobren a preu de comanda.
Matricula: Oliver’s Academy no cobra matricula.
Inscripcions: https://www.oliversacademy.com/inscripcions
Més informació: 699 817 356 - contacte@oliversacademy.com - oliversacademy.com

NORMATIVA
L'AMPA podrà suprimir qualsevol activitat si el nombre
d'inscrits no arriba a un mínim de 6 alumnes.
Així mateix, podrà reestructurar horaris en cas de necessitat.
Si el nombre d'inscripcions és superior al previst, l'admissió
es farà per rigorós ordre d'inscripció.
Les absències a classe han de ser degudament notificades.
L'AMPA es reserva el dret de no admetre més un alumne de
l'activitat per motius justificats.
Les activitats comencen el dilluns 12 de setembre i
finalitzen el divendres 2 de juny del 2023, ambdós
inclosos.

PAGAMENT
CAL FER EL PAGAMENT PER
TRANSFERÈNCIA ABANS DEL
30 DE NOVEMBRE
CaixaBank:
ES6721000028700200679684
NOM NEN + EXTRAESCOLAR

