
Els preus exactes de les activitats coescolars
de cultura es determinaran a l’inici del
curs 2014-2015, aquest anirà determinat
segons les inscripcions i horaris establerts.
l’ AMPA dóna un preu orientatiu entre 15€ a
22€ mensuals, aquest pot ser modificat segons
l’activitat i el nombl’activitat i el nombre d’inscripcions fetes a
aquesta activitat.

El període d’inscripció finalitzarà el dia 29
de setembre i caldrà lliurar la butlleta a la
Sala Sant Jordi o bé a la bústia de l’Ampa.

Les activitats s’ofereixen a tots els socis i
sòcies de l’AMPA; per tal d’inscriure’s cal
estar al coestar al corrent de pagament de les quotes.

Per tal de realitzar l’activitat caldrà que
s’inscriguin un mínim de 8 alumnes.
Les activitats s’iniciaran L’1 d’octubre i
finalitzaran al maig, els dies i horaris seran
concretats a l'inici del curs escolar 2014-2015.
Es reserva el dret a anul·lar o modificar els 
horahoraris en funció de la demanda.

Les altes i baixes s’han de fer arribar abans
del dia 20 del mes anterior a la baixa/alta,
per escrit a la bústia de l’AMPA o per correu
electrònic a:

       cultura@ampafedacmanresa.org

Els responsables de l’activitat recolliran els
alumnes més petits a la soalumnes més petits a la sortida del menjador 
per les activitats de 14h a 15h i a classe per 
les activitats de 16h a 17h.

Benvolguts pares,
Us fem arribar el tríptic per 
les inscripcions d’activitats
 per al curs 2014-2015

Aprofitem per recordar-vos que 
per a qualsevol dubte us podeu 
adadreçar a nosaltres enviant 
un mail a la nostra adreça

cultura@ampafedacmanresa.org

o a la bústia que hi ha al pati cobert.
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CAL TENIR EN COMPTE
Batucada és un Projecte d’Escola dedicat a 
aprendre a tocar els instruments de
 percussió a càrrec del músic i professor 
Dan Arisa fill de Santi Arisa, músic català 
i popular baterista, també és cantant i
compositor
És compaÉs compartit entre alumnes 
i pares/mares de l’Escola. Conjuntament
 el grup sencer, podrà participar en totes 
les festes i celebracions al llarg del curs com 
en la Festa del Pare Coll o la rua de 
Carnestoltes.
Metodologia, no cal tenir uns coneixements 
pprevis musicals. L’activitat s’inicia 
directament amb la pràctica, des del
 primer dia els alumnes ja toquen 
l’instrument.
Es treballa la lateralitat, la motricitat,
 el ritme a partir del llenguatge, alhora 
que es potencia el treball en equip.

PPosa ritme a la vida i vine a fer batucada! 
Tant pares com fills podeu gaudir junts 
d'aquesta activitat i mostrar-la en públic 
en els actes de l'escola
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HORARIS::
Alumnes: dilluns de 17:15 a 18:15h
Pares: dilluns de 20:00 a 21:00h

Preu:  1r familiar 20€
           2n familiar 18€
           3r familiar 16€

(material a càrrec del professor inclòs)(material a càrrec del professor inclòs)
Cursos a partir de 3r EP
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