HORARIS DE LES ACTIVITATS
Si es marquen dues o més activitats, cal comprovar que no coincideixin els horaris

ACTIVITAT

HORARI

PROFESSORAT

Speak English (1r, 2n, 3r)

Dilluns

Speak English (4t, 5è, 6è)

Dilluns

Pilar Oliver

Taller de Teatre (1r, 2n, 3r)

Dimarts

Maria Francesca Adrover Bonet

La natura és viva ( de 1r a 6è)
Taller de Teatre (4t, 5è, 6è)
Zumba (de 1r a 6è)

Dimarts i dijous
Dilluns
Dimarts i Dimecres

Lídia Socias

Maria Francica Adrover Rosselló
Biel Rosselló

Dijous

Laura Cardell

S'aula de música (de 1r a 6è)

Dijous

Catalina Obrador

Cant Coral (de 1r a 6è)

Dimarts

Cati Garí

Batucada (de 1r a 6è)

Dijous

Toni Duarte

Robòtics (de 1r a 6è)

Dimarts i Dimecres
Dimarts

Enginy centre Psicoeducatiu C.B.

Dibuix i Pintura (de 1r a 6è)
Manga (de 1r a 6è)
Estudiam i feim els deures
(de 1r a 6è)
Multisports, jocs i malabars
(de 1r a 6è)

NOTA:

Dilluns
Dimecres
Dilluns, dimarts,
dimecres i dijous
Dimecres

CURS 2016 - 2017
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Laura Adrover

Ball de bot (de 1r a 6è)

Càlcul Aritmètic

OFERTA D'ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Irene González
Severa Rosselló i
Caterina Obrador
M. Antònia Vaquer
M. Antònia Vaquer
Irene González
Pep Sans

Totes les activitats es duran a terme de les 12:05 a 13:00h exceptuant:
 Zumba: de 16:35h a 17:30h (els alumnes de 6è es poden apuntar també els
dilluns de 16:40h a 17:35h i divendres de 16:00h a 16:55h a l'edifici d'ESO).
 Estudiam i feim els deures: de 16:30h a 17:30h.
 Robòtics: de 16:45h a 18:15h.
 Batucada: 17:00h a les 18:00h (Edifici de Secundària).

BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR

Speak English

Do you understand me?
Reforça l'expressió i habilitat oral amb llengua anglesa a través d'un mètode
comunicatiu i actiu en els contextos més quotidians
Multisports, jocs i malabars
Si t'agrada l'esport i els malabars, el teu cos et demana moviment i vols jugar i
conèixer nous companys, aquesta és la teva activitat!.

Zumba
T'agrada ballar? Aquest any ho pots fer possible amb la Zumba. On gaudiràs de
bons moments al mateix temps d'aprendre coreografies d'una manera divertida.

Ball de bot
Vine a gaudir de les danses més arrelades de la nostra història musical: boleros,
jotes, mateixes... A més de conèixer els instruments tradicionals perquè els infants
els coneguin de primera mà i puguin experimentar els diferents tipus de sons.

Vols aprendre a tocar el tambor?
O vols seguir perfeccionant? Vine a formar part
de la Batucada Es Lledoner gaudint i desenvolupant un millor sentit musical.

Batucada

Càlcul Aritmètic
Potència la teva intel·ligència basante
amb el mètode de càlcul amb àbac, aritmètica mental i jocs didàctics.
Taller de dibuix i pintura

Esbossos, pintures, dibuixos…
Si t'apassiona el món de l'art, del dibuix i del color i vols aprendre com es treballa
cada tècnica: vine a gaudir amb nosaltres, que aquest és el teu espai creatiu.
La Natura és viva
Descobreix la natura i els fenòmens naturals a través d'un contacte directe.
Manga

S'aula de música
Endinsa't dins el món de la música a través del ritme, jocs i cançons. On els infants
gaudiran d'aprendre música d'una manera lúdica.
Estudiam i feim els deures

Si et costa centrarte a l'hora d'estudiar i fer la tasca escolar vine a les classes
d'estudi dirigit
Taller de teatre

T'agradaria ser un pirata, un caçador, una sirena, un rei...? Dóna ales a la
teva imaginació! Endinse't al món del teatre, interpretant diferents
personatges i expressant emocions a través del joc i de les improvisacions.
Robòtics
Aprèn a programar un robot i descobreix el món de la robòtica.

Cant coral
T'agrada cantar? Amb aquesta activitat aprendràs a cantar, escoltar i
juntament amb el moviment, serà una activitat d'allò més divertida.

Si t'agrada el món del còmic, el Manga, i vols aprendre a realitzar els teus
propis projectes, aquest és el teu espai! Aprendrem a dibuixar i colorejar
personatges amb diferents tècniques, a crear històries i a donarlos vida.

PREUS:
 Batucada: 10€
 Robòtics (una hora i mitja): 50€
 Càlcul aritmètic: Dues sessions. (30€ mensuals + 10€ àbac (A principi de l'activitat.
Després queda en propietat de l'alumne/a)
 S'aula de música: 30€
 Estudiam i feim els deures: 1sessió, 17€; 2sessions, 30€; 3sessions: 45€; 4sessions 50€
 Altres activitats: Una sessió, 17€. Dues sessions, 30€.
 Els alumnes socis i sòcies de l'APIMA tenen un descompte de 2€ (menys a les activitats
de Càlcul aritmètic, S'aula de música i Robòtics).

INSCRIPCIÓ:
Nom i llinatges:__________________________________________________
Curs:_______ Grup:_________ Edat:_______ Telèfons:_________________
Observacions:___________________________________________________
_______________________________________________________________

