Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Turó del Cargol

ACTIVITATS I TALLERS
JORNADA INTENSIVA JUNY 2017
Benvolgudes famílies,
Com ja deveu saber, a partir del dimarts 6 de juny i fins el dimecres 21
l’escola fa jornada continuada, és a dir de 9:00h a 13:00h i fins a les 15:00h
per aquells nens i nenes que es queden a dinar a l’escola. Per tal de
reajustar els horaris de les activitats extraescolars, la majoria d’aquestes
activitats s’avançaran una hora, a excepció de les següents:
·

Teatre: no s’avança cap dia, quedant l’horari de sempre de 16:10 a
17:10h.(1a hora) i de 17:15 a 18:15 (2a hora). Dimarts 13,
representació teatral a la Fontana.

·

Multiesport: no s’avança cap dia, quedant l’horari de sempre de
16:10 a 17:10h

·

Arts: aprofita aquests dies per recuperar la classe del dijous 21 de
febrer, Les sessions de dijous 8 i 15, seran en horari de 15 a
17:15h.

·

Natació: Les monitores d'acompanyament a piscina recolliran els
alumnes que estiguin a l'escola a les 16:00. Aquells alumnes que no
estiguin a l'escola poden esperar el grup a la plaça de Rambla
Mercedes (16:15h) o anar directament al CNC i esperar al grup a
l’exterior de l’entrada al recinte (16:45h).

Recordem que per a les famílies que no podeu recollir els vostres fills a les
15h o pels nens i nenes que hagin d’esperar per fer alguna activitat, hi
haurà servei de guarderia de les 15 a les 17.15h.
A banda d’això la comissió d’extraescolars hem organitzat la següent
proposta d’activitats per cobrir el màxim dels espais buits entre la fi de
l’horari escolar i les 17:15h que no queden coberts per les activitats
extraescolars. La proposta es basa en dos tipus d’activitats que requereixen
inscripció prèvia i el seu preu és de 3 euros la sessió (excepte Música en
família 5€).
·

Classes obertes d'algunes activitats extraescolars actuals fins a un
màxim de nens per tal que qui vulgui pugui provar-les pensant en el
curs que ve.

·

Tallers realitzats per especialistes que ens ofereixen fer alguna
activitat no realitzada durant el curs. Aquest any hem programat
tallers d'hort, manualitats, cuina, costura i disseny, i música en
família. Alguns d’ells són d’una única sessió tot i que això no vol dir
que els nens i nenes no es puguin apuntar més d’un dia, d’altres duren
més d’una sessió com el d’hort que serà de quatre.

Per tal que una activitat es pugui realitzar, hi haurà d'haver un mínim de 7
alumnes inscrits i un màxim d'entre 10 i 12, depenent de l'activitat. En cas
que una activitat no es realitzi per manca d'inscripcions, es notificarà a les
famílies amb la suficient antelació.
El calendari d’aquest any ens ha obligat a programar aquests tallers tenint
en compte l'Espectacle de final de curs que fan els inscrits a Circ (dimecres 7
de juny), la representació teatral a l’Espai Jove la Fontana a càrrec dels
grups de teatre de l’escola (dimarts 13) i la Festa de fi de curs del divendres
9, dies en que es poden anar a veure els diferents espectacles (per limitació
d’aforament, tindran preferència les famílies dels inscrits).
A la taula següent http://turodelcargol.org/pdf/2016-17_Graella_jornada_intensiva.pdf
hi trobareu els horaris de les activitats extraescolars ordinàries (quadres
grisos i lletra minúscula), així com l’horari de les activitats obertes i tallers
(quadres blancs i lletra majúscula) les quals a més tenen un quadradet al
costat que us ajudarà a marcar les que necessiteu a la pròpia graella per
després passar-ho a la butlleta. Veureu que hi ha un quadrant per a
cadascuna de les setmanes (setmana del 6 al 9, setmana del 12 al 16, i
els dies 19, 20 i 21). La BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ la trobareu en aquest
enllaç (una butlleta per infantil i una per primària):
http://turodelcargol.org/pdf/2016-17_BUTLLETA_INFANTIL.pdf
http://turodelcargol.org/pdf/2016-17_BUTLLETA_PRIMARIA.pdf

Aquest és el document que haureu d'emplenar i entregar per fer la
inscripció a les activitats de la jornada intensiva (no la graella, que
és per vosaltres). No us confongueu!
El 19 de maig finalitza el termini de la inscripció a aquestes activitats per
tal de poder programar el nombre de monitors necessaris. Cal fer-la efectiva
a través de la Maite, qui us retornarà la còpia de la butlleta d’inscripció
signada.
Recordem que les inscripcions es faran per ordre d'entrega.
Esperem que els nens i les nenes gaudeixin fent totes aquestes activitats.
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