ESCOLA DEL PARC: PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2016-2017

ROBÒTICA (1r-6è) Aprèn i diverteix-te construint robots!!!!
Aprendrem robòtica utilitzant kits de Lego. Experimentarem amb la força, el moviment, l’equilibri. Desenvoluparem la creativitat i el pensament.
Inventarem, construirem i programarem diferents robots. (Preu 35€)
FUTBOL SALA (P3-P5)
Activitat destinada als més petits que busca el coneixement del cos de cada nen i nena mitjançant la coordinació i capacitat física, tot centrat en
l’esport del futbol sala. (Preu 25€) Places limitades.
FUTBOL SALA (1r-6è)
Activitat ja consolidada. Introducció al futbol sala amb jocs i exercicis que facin que els nens i nenes despertin un interès per aquest esport d’equip.
Participarem a la Lliga Escolar Local. (Preu 25€) Places limitades 1r-2n: 20 places, 3r-4t:20 places, 5è-6è: 10 places.
BÀSQUET (1r-6è)
Activitat de bàsquet amb jocs i exercicis que facin que els nens i nenes coneguin i aprenguin aquest esport d’equip. (Preu 25€)
HIP-HOP (1r-6è)
Activitat per a nens i nenes que vulguin aprendre hip-hop a través de diferents coreografies, fomentant la coordinació i l’esforç. (Preu 15€)
BALLET (1r-6è)
Continuem amb aquesta activitat per a nens i nenes que vulguin practicar ballet aprenent la seva tècnica i realitzant coreografies. Fomentarem la
coordinació, la flexibilitat, l’esforç... (Preu 15€)
RÍTMICA (P3-P5) (1r-6è)
Activitat tant per a nenes que vulguin començar a practicar aquest esport com a les que vulguin seguir perfeccionant els seus coneixements. Es
treballa la flexibilitat, la coordinació, l’esforç... Activitat per a totes les edats. (Preu 15€)
ART ATTACK (P3 a 6è) (1r-6è)
L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la creativitat artística i la imaginació dels nens i nenes. Dibuix, pintura, manualitats i creacions...
Es proposa l’activitat en dos grups d’edats diferents. (Preu 15€)
TEATRE (P3 a 6è)
Tornem a oferir aquesta activitat degut al a bona acollida i a la tradició teatral que comença a tenir la nostra escola. Aquest activitat permetrà als nens
i nenes aprendre a expressar-se i actuar. (Preu 15€)
ANGLÈS: COMENCEM A COMUNICARNOS (P3, P4 I P5)
Aquest curs ofereix als nens i nenes la oportunitat de passar-ho bé a la vegada que creen una base per a la comunicació en anglès. Aprendran una
gran varietat de vocabulari basat en tot allò que els envolta. A través de jocs educatius, cançons i històries...(Preu P3 17,50 €, Preu P4-P5 35€)
ANGLÈS: CREIXEM AMB L’ANGLÈS (1r a 6è)
Curs adaptat a cada edat, des de el primer dia li donem especial importància a la comunicació en anglès. En primer i segon de primària, les histories,
cançons i jocs continuen formant una part molt important en el procés d’aprenentatge igual que la introducció a l’anglès escrit. A partir de tercer els
nens cada vegada llegiran textos mes llargs i hauran de comunicar-se en anglès en circumstàncies amb major repte però mantenint el mateix nivell
d’entreteniment i diversió. (Preu 35€)
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Horari de 16:30h a 17:30h, podeu deixar el full d’inscripció a la bústia de l’Ampa.
LES INSCRIPCIONS ES FARAN DEL 13 AL 23 DE SETEMBRE I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COMENÇARAN A
L’OCTUBRE.
Creiem que es important introduir novetats en l’àmbit educatiu extraescolar,
ESTEM OBERTS A QUALSEVOL PROPOSTA.

Per les activitats extraescolars esportives es pagaran 4,5 euros l’any en concepte d’assegurança esportiva.
Excepte els alumnes de futbol que estiguin federats.

