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VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL 1R TRIMESTRE:
En un principi valorem positivament les diferents activitats que s'han organitzat des de l'AMIPA,
estem contentes que s'hagin portat a terme cinc activitats diferents i que hagin tingut una
participació mitjana per part dels alumnes de l'escola. Tot i així cal fer una valoració especifica de
cada activitat.
ACTIVITAT

NOMBRE ALUMNES

% DEL TOTAL D'ALUMNES (63)

ANGLÈS

18

28,00%

FUTBOL

12

19,00%

MECANOGRAFIA

11

17,00%

TEATRE

42

67,00%

BÀSQUET

7

11,00%

Una de les activitats que no ha funcionat prou bé és l'Anglès de la tarda pel gran nombre de
participants de diferents edats. Per millorar la qualitat de l'activitat, doncs, ens ha sembla òptim
separar els alumnes en dos grups i així s'aprofitarà més l'espai per aprendre anglès i passar-s'ho
bé.
L'altra activitat que tampoc no ha acabat de funcionar prou bé, és el Futbol, també hi ha un gran
nombre d'alumnes de diferents edats i un sol entrenador no pot estar per tots perquè les
necessitats de cada edat són diferents. També hem separat la mainada i hi haurà una monitora
que farà Poliesport pels alumnes de P3 i P4, però coordinat amb Futbol perquè hi hagi una
continuïtat cap aquest esport.
Algú es preguntarà, i això no es podia haver previst abans? Doncs sí, des de l'AMIPA ja ens ho mig
pensàvem però les coses s'han de provar d'una manera que vagi més o menys bé per tothom i
llavors si no funcionen, parlar-ne i modificar-les.
La mecanografia funciona molt bé, és una activitat que des de l'AMIPA i des de l'ESCOLA es valora
com a molt important pels alumnes ja que aprenen a utilitzar una eina indispensable com és el
teclat de l'ordinador.
L'activitat amb més participació i que agrada més a tothom és la de teatre. Un espai on els nostres
fills/es poden expressar-se lliurement, vivenciar somnis, ser creatius i imaginatius amb el seu cos,
millorar la relació amb els iguals i els adults... És a dir una gran activitat per desenvolupar-se com
a persones dins un context ordenat i coherent gràcies a les monitores. L'Obra “Els Pastorets” va
anar molt bé, cal millorar l'equip de so per la propera vegada. Cal dir que aquesta activitat està
subvencionada per l'AMIPA. Des de la Junta de l'AMIPA pensem que aquesta activitat fa poble i
que és important pels alumnes i les famílies. També hem de dir que l'Ajuntament de Sant Jaume
ha col·laborat econòmicament a dur a terme aquesta activitat.
L'activitat que també ha tingut força èxit és la de Bàsquet. S'han pogut fer dos equips a nivell de
ZER i s'estan jugant dos lligues escolars a la Garrotxa. Hem de recordar que els entrenaments es
fan al Pavelló d'Argelaguer i això ha millorat la qualitat d'aquests i dels partits de competició. Les
despeses d'aquesta activitat van a càrrec de les famílies i dels diferents ajuntaments que formen la
ZER.

La Junta de l'AMIPA ens agradaria rebre propostes, idees, queixes o dubtes que tingueu
sobre les activitats i decisions que prenem. Us podeu adreçar a nosaltres trucant als
telèfons o enviant un e-mail a la bústia del correu electrònic. Moltes gràcies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL 2N TRIMESTRE:
Per P3-P4 s'han organitzats les següents activitats:
DILLUNS
Capoeira
Angelica Anderson
Centre Cívic
17:00 a 18:30
A determinar.
Fills + pares.

DIMECRES
Anglès
Escola
Cristina Isamat
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIJOUS

DIVENDRES

Poliesport
Laia
Escola/Camp de
futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

Teatre
Ariadna, Gemma i Maria
Centre Cívic
16:30 a 17:45
15 euros/mes

Per P5 d'Ed. Infantil i 1r i 2n de Cicle Inicial:
DILLUNS
Capoeira
Angelica Anderson
Centre Cívic
17:00 a 18:30
A determinar.
Fills + pares.

DIMARTS
Funky
Hip-Hop
Sandra
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

DIMECRES
Anglès
Escola
Roel
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIJOUS
Futbol
Martí Carrera
Camp de futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIVENDRES
Teatre
Ariadna, Gemma i
Maria
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

Per 3r i 4t de Cicle Mitjà i 5è i 6è de Cicle Superior:
DILLUNS
Capoeira
Angelica Anderson
Centre Cívic
17:00 a 18:30
A determinar.
Fills + pares.

DIMARTS
Anglès
Verònica Allen
Escola
14:00 a 14:45
6 euros/sessió
Funky
Hip-Hop
Sandra
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

•
•

DIMECRES
Bàsquet
Mati Mora
Argelaguer
16:45 a 17:45

DIJOUS
Futbol
Martí Carreras
Camp de futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIVENDRES
Mecanografia
Montse Toronell
Escola
14:00 a 14:45
6 euros/sessió
Teatre
Ariadna, Gemma i
Maria
Centre Cívic
18:00 a 19:00
15 euros/mes

Les activitats comencen el 8 de gener del 2013.
Les activitats les cobrarà cada responsable de l'activitat a final de mes. Us donarà
un rebut conforme heu pagat un cop hàgiu entregat els diners. S'aconsella no
donar els diners als alumnes més petits perquè no hi hagi malentesos.

L'AMIPA es reserva el dret de modificar o canviar alguna de les informacions donades en el
document.

CLASSES D'ESTIRAMENTS PER ADULTS
Dia: Dilluns
Hora: de 3/4 de 9h a 3/4 de 10h del vespre
Lloc: Centre Cívic
Preu: 3 euros/sessió, es pagarà a final de mes allà mateix.
Cal dur: roba còmoda, una màrfega, una manteta i mitjons gruixuts.
Monitora: Marta de la Cooperativa Edat 3
Comencem el proper dilluns 14 de gener del 2013.
Inscripcions: a l'Ajuntament de Sant Jaume.
Organitza: AMIPA LES ESCOMES i AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA.

GENER

FEBRER
DIJOUS LLARDER
Dijous 7 de febrer.

MARÇ
FIRA DE SANT JOSEP
A concretar.

CARNAVAL INFANTIL
Dissabte 23 de febrer.

QUI SOM A LA JUNTA?
Presidenta
Vicepresidenta
Lourdes Barris
Eva Segura
610.45.38.35
691.43.54.26

Secretària
Cristina Velayos
646.80.43.96

Vocal
Aroa Sales
690.30.00.28

Si voleu contactar amb l'AMIPA ho podeu fer mitjançant la nova adreça de correu
electrònic:
ampalesescomes@yahoo.es
També podeu estar informats de les diferents activitats o notícies d'interès que puguin
sortir durant el curs escolar en la web de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca:
www.santjaumedellierca.cat
(guía del poble, entitats, AMPA CEIP LES ESCOMES)

Guardeu “EL BANDOLER” per consultar-lo durant el
curs.

