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Benvolgudes famílies,
Un any més us fem arribar les activitats extraescolars que estem preparant des de l'AMPA de cara
a aquest curs.
A la pàgina web de l'escola www.escolanausica.cat trobareu el calendari d'activitats extraescolars,
on apareixen totes les activitats programades.
Volem recordar-vos que totes les activitats són lúdiques, optatives i responen a les demandes
realitzades pels pares i mares de l'escola. Aquest curs, i degut a la situació excepcional que estem
vivint, s'han hagut de suprimir algunes de les activitats que es feien en anteriors anys.
Està previst que les activitats comencin el dijous 1 d'octubre i que acabin el dilluns 31 de maig
(excepte el bàsquet, el vòlei i el futbol).
Les activitats tenen una durada de 8 mesos i es cobraran mensualment. El preu que figura a cada
activitat és el del rebut mensual, per alumne/a. S'aplicarà un 7% de descompte/alumne a les
famílies nombroses i/o monoparentals. En cas de donar-vos de baixa, es cobrarà la totalitat del
trimestre.
En totes les activitats els rebuts es cobraran al mateix número de compte dels rebuts de l'escola.
En cas contrari, heu de notificar-ho a l'escola.
Els preus estan subjectes a possibles modificacions en funció del nombre de nens inscrits ja que
hi ha activitats gestionades per empreses externes a l'Ampa.
Tots els interessats en alguna extraescolar heu de fer la inscripció abans del proper divendres 25
de setembre.
Recordeu que cal un número mínim d'alumnes inscrits per tal de poder fer les activitats.
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar al correu ampa_nausica@yahoo.es.
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Com fer les inscripcions:
A través de la plataforma Clickedu podeu fer les vostres inscripcions a les extraescolars d’aquest
curs 2020/21. Tingueu present que la data límit per apuntar-se és el 25 de setembre.
** Instruccions per gestionar l’alta a les extraescolars de Nausica a través de la plataforma
Clickedu:
1.- Entrar a la plataforma a través d’aquest enllaç o fent clic al logo de Clickedu a la pàgina web
de Nausica.
2.- Accedir a Clickedu introduint el nom d’usuari i la contrasenya que heu rebut per correu
electrònic.
3.- Anar a Serveis>>Extraescolars
4.- Fer clic sobre el signe “+” de l’extraescolar desitjada
5.- Seleccionar una forma de pagament
6.- Fer clic sobre el botó “Guardar”
IMPORTANT: LES INCRIPCIONS DE VÒLEI I BÀSQUET (no es fan via Clikedu):
1) Vòlei: les inscripcions es fan mitjançant aquest link:
http://voleiarcs.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php?idConfiguracioFormulariColegi=5
2) Bàsquet: les inscripcions

es gestionen fent la sol·licitiud al responsable (Rubén Sancho) al

següent email: sanchoruben@hotmail.com

Moltes gràcies,
AMPA Escola Nausica
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Calendari i horaris:

• Les inscripcions s’han de fer a través de Clickedu abans

del 25 de setembre
• Totes les activitats es desenvolupen a l’Escola, a excepció

del Futbol (pista del Menéndez Pelayo) i del Bàsquet (Els
Arcs)
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Teatre
P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Una de les arts més antigues del món. El teatre com a forma de despertar el plaer per la
creativitat i l’expressió dels infants, aconseguint que s’alliberin de prejudicis o timideses.
• Dies i horari: - P5: dimarts de 14:00 a 14:50 (Tavern)

- 1r: dijous de 14:00 a 14:50 (Tavern)
- 2n: dilluns de 13:00 a 13:50 (Tavern)
- 3r: divendres de 13:00 a 13:50 (Tavern)
- 4t: dimecres de 13:00 a 13:50 (Tavern)
- 5è: dimarts de 13:00 a 13:50 (Gimnàs)
- 6è: dijous de 13:00 a 13:50 (Gimnàs)
• Preu matrícula: 20 €
• Preu de l’activitat mensual: 28 €

Robòtica
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
La Robòtica Educativa és un mitjà d’aprenentatge que permet als infants afavorir el
raonament, la creativitat i el treball col·laboratiu en una metodologia fonamentada en
l’assaig i error. Es tracta principalment d’una activitat pràctica.
• Dies i horari: - 1r: dilluns de 14:00 a 14:50

- 2n: divendres de 13:00 a 13:50
- 3r: dijous de 13:00 a 13:50
- 4t: dimarts de 13:00 a 13:50
- 5è: dimecres de 13:00 a 13:50
- 6è: dilluns de 13:00 a 13:50
• Preu matrícula: 15 €
• Preu de l’activitat mensual: 47 €
• Màxim d’alumnes per grup: 6
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Ioga
P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
L’activitat vol apropar el ioga als infants. L’objectiu és beneficiar-se de les aportacions
d’aquesta disciplina per conduir als alumnes als estats de calma i benestar que aporta,
millorar la postura i la consciència corporal i perfeccionar l’escolta i la concentració. Els
alumnes hauran de dur la seva pròpia màrfega per aquesta activitat.
• Dies i horari: - P4: dilluns de 14:00 a 14:50 (Gimnàs)

- P5: divendres de 14:00 a 14:50 (Gimnàs)
- 1r: dimecres de 14:00 a 14:50 (Gimnàs)
- 2n: dimarts de 14:00 a 14:50 (Aula)
- 3r: dilluns de 13:00 a 13:50 (Aula)
- 4t: dimecres de 13:00 a 13:50 (Aula)
- 5è: dijous de 13:15 a 14:10 (Aula)
- 6è: divendres de 13:00 a 13:50 (Aula)
• Preu matrícula: 15 €
• Preu de l’activitat mensual: 28 €
• Mínim d’alumnes necessaris per grup: 8

Costura
3r, 4t, 5è i 6è
Al voltant d’una taula, els nens i nenes treballen amb diferents teixits de colors, mides i
textures, per fer les seves pròpies creacions:

bossetes, peluixos i, finalment, les seves

bosses i motxilles. Una activitat força enriquidora.
• Dies i horari: - 3r: dijous de 17:00 a 18:00

- 4t: dimarts de 17:00 a 18:00
- 5è: dimecres de 17:00 a 18:00
- 6è: dilluns de 17:00 a 18:00
• Preu matrícula: 15 €
• Preu de l’activitat mensual: 21 €
• Mínim d’alumnes necessaris per grup: 8
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Futbol
1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è
L’esport d’equip més popular i que aixeca més passions. El futbol és una bona oportunitat
per passar-ho bé i aprendre aspectes que afavoreixen el desenvolupament dels infants:
esperit de col·laboració fent equip, solidaritat i empatia vers els altres.
• Dies i horari:

- 1r, 2n: dimarts de 17:15-18:15 (Escola) dijous de 17:15-18:15 (Escola)
- 3r, 4t, 5è i 6è: dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 (Menéndez Pelayo)
• Preu matrícula: 85 €
• Preu de l’activitat mensual: 35 €
• Durada de l’activitat: subjecte al calendari de competició
• Mínim d’alumnes necessaris per equip: 8

Bàsquet
3r, 4t, 5è i 6è
Esport amb molta tradició, el bàsquet és un dels esports en equip per excel·lència. Una
altra activitat en equip que ajuda a fomentar els llaços de solidaritat entre companys a
través de la tecnificació d’un joc molt dinàmic.

• Dies i horari: dimarts i dijous de 17:15 a 18:15
• Preu de l’activitat mensual: 55 €
• Durada de l’activitat: subjecte al calendari de competició
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Vòlei
3r, 4t, 5è, 6è
Aquesta extraescolar ha anat agafant protagonisme els darrers anys. Un altre esport
d’equip que ajuda als infants a treballar aspectes socioafectius com el treball en grup
mentre s’aprenen els aspectes tècnics i tàctics propis de l’esport.

• Dies i horari: - 3r, 4t: dilluns i dimecres de 17:15 a 18:15

- 5è, 6è: dimarts i dijous de 18:15 a 19:15
• Preu de l’activitat mensual: 44 €
• Durada de l’activitat: subjecte al calendari de competició

AMPA Escola Nausica
ampa_nausica@yahoo.es

