ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2018-2019
Les activitats extraescolars s’ofereixen com a un servei a les famílies, per donar resposta a
diverses necessitats d’ordre pedagògic, lúdic i social. L’objectiu és oferir als infants i joves
diverses activitats lúdico-educatives per realitzar en el seu temps de lleure, on es
diverteixin tot aprenent.

 LLOC DE REALITZACIÓ I DURADA
A l’escola, de dilluns a divendres, a partir de les cinc de la tarda, o divendres a dos
quarts de quatre per als alumnes d’ESO (veure resum horari a la pàg. 4). Les activitats
començaran el 17 de setembre i finalitzaran el 21 de juny.

PARTICIPANTS
Les activitats extraescolars estan adreçades a tots els nens i nenes d’infantil, primària
i secundària (segons l’activitat). Els grups es formaran a partir de l’ordre de demanda,
i caldrà comptar amb el mínim d'alumnes establert per a cada activitat.

 TAST D’ACTIVITATS
Durant el curs, en dates concretes, proposarem fer un tastet d’activitats diverses per
donar a conèixer, a l’alumnat que hi estigui interessat, les activitats que es fan, amb
l'oportunitat que les provin i en demanin la informació necessària.

 QUOTES 2018-2019

(el mes de setem bre s’abona la meitat de la quota )

Modalitat
Quota mensual
Quota setembre
1 hora setmanal......................................................... 27,00 € .................. 13,50 €
1 hora i mitja setmanal.............................................. 39,50 € .................. 19,75 €
2 hores setmanals ..................................................... 51,50 € .................. 25,75 €
3 hores setmanals ..................................................... 75,00 € .................. 37,50 €
Activitats amb quotes específiques:
Anglès Extraescolar (Helen Doron English)
Ed. Infantil (3/4 d'hora setmanals) ...................... 42 € ....................... 21 €
Ed. Infantil (1 hora setmanal) .............................. 45 € ....................... 22,50 €
Club de Robòtica
1 hora i mitja setmanal ........................................ 56 € ....................... 28 €

INSCRIPCIONS
La matrícula restarà oberta fins al 7 de setembre de 2018, al matí.
Les places són limitades. S’intentarà garantir plaça a tots els inscrits durant el període
d’inscripcions. Posteriorment s’obrirà llista d’espera. Aquelles activitats que no
tinguin un mínim d’inscrits s’anul·laran i s’informarà a les famílies afectades.
Per emplenar la inscripció, cliqueu l’enllaç següent: INSCRIPCIÓ

Fitxes tècniques de les Activitats Extraescolars
LUDOTECA
Espai per dur a terme diverses activitats lúdiques utilitzant jocs, joguines,
colors, fulls, pintures, contes, instruments, música i diversos materials
didàctics.
Alumnat de P3 a 2n de primària
Freqüència d’1 a 5 hores setmanals
Horari de dilluns a divendres, de 17.00 a 18.00 hores

ART I CREATIVITAT
L’expressió artística a partir de les manualitats, la pintura, l’escultura, i altres
recursos plàstics.
Alumnat de 1r a 6è de primària
Freqüència 1 hora i mitja o 3 hores setmanals
Horari dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.30 hores

CUINA
Es pretén despertar la curiositat dels infants per la cuina, que experimentin,
que cuinin ells mateixos i que creïn els seus propis plats.
Alumnat de 1r a 6è de primària
Freqüència 1 hora setmanal
Horari dimecres, de 17.00 a 18.00 hores

DANSA CLÀSSICA / BALLET
La dansa és l’art del moviment del cos al ritme de la música. L’objectiu és ballar
harmònicament, lliurement o amb pautes coreogràfiques, a fi d’aprendre a
expressar els propis sentiments i emocions a través de la dansa.
Alumnat de P4 a 2n de primària
Freqüència 2 hores setmanals
Horaris dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 hores

BALL MODERN HIP-HOP, FUNKY, URBAN DANCE, AERÒBIC...
Es realitzaran activitats coreogràfiques al ritme de diferent estils de música:
salsa, zumba, aeròbic, funky, hip-hop... L’objectiu principal és treballar
l’activitat aeròbica i la coordinació del moviment amb la música.
Alumnat de P4 a 6è de primària
Freqüència 1 o 2 hores setmanals
dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00 hores (de P4 a 2n EPRI)
Horari
divendres, de 17.00 a 18.00 hores (de 3r a 6è EPRI)

JUDO
Aquesta art marcial neix al Japó a finals del segle XIX, i significa disciplina o
camí de la flexibilitat.
Alumnat de P4 a 4t de primària
Freqüència 1 hora i mitja o 3 hores setmanals
Horaris dimarts i dijous, de 17.00 a 18:30 hores
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TENNIS TAULA
Tècnica, tàctica i pràctica d’aquest esport de raqueta en un partit, amb la
possibilitat de participar en alguna competició.
Alumnat de 3r a 6è de primària i ESO
Freqüència 1 o 2 hores setmanals
dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 hores (de 3r a 6è)
Horaris
divendres, de 15:30 a 16:30 hores (ESO)

ESCACS
Conèixer aquest esport d’estratègia i adquirir tècnica, tàctica i pràctica, amb la
possibilitat de participar en alguna competició.
Alumnat de 3r de primària a 4t d’ESO
Freqüència 1 hora setmanal
dimarts, de 17.00 a 18.00 hores (de 3r a 6è EPRI)
Horaris
dijous, de 17.00 a 18:00 hores (de 1r a 4t d’ESO)

CLUB DE ROBÒTICA
Espai d’aprenentatge ‘maker’ i desenvolupament de les competències digitals
STEAM, amb solucions tecnològiques com la robòtica, programació, disseny
3D i realitat virtual... Activitat impartida en català i anglès.
Alumnat de P5 a 4t d’ESO
Freqüència 1 hora i mitja setmanal
dilluns, de 17.00 a 18.30 hores (de P5 a 2n / de 3r a 6è)
Horaris
divendres, de 15.30 a 17 hores (de 1r a 4t d’ESO)

Ampliació de l’aprenentatge de la llengua anglesa des de la vessant lúdicoeducativa, potenciant la comunicació verbal durant tota l’activitat.
Més informació a http://www.helendoron.es
Alumnat Educació Infantil i Primària
Freqüència

3/4 d'hora o 1 hora setmanal a l’escola (segons nivell) i
escolta diària d’un CD a casa.

Material Material escolar específic. CD’s i llibres.
- Dilluns, de 17.00 a 18.00 hores (grup de P4)
- Dimarts, de 17.00 a 18.00 hores (grup de P3)
Horaris - Dimecres, de 17.00 a 18.00 hores (grup de P5)
- Dijous, de 17.00 a 18.00 hores (grup de 1r i 2n de
primària / grup de 3r i 4t de primària)
 Grups d’Ed.Infantil (a partir de 6 alumnes):

Quotes

Totes les edats......42,00€ mensuals

 Grups d’Ed Primària (a partir de 6 alumnes):
Totes les edats......45,00€ mensuals
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Taula resum dels horaris de les activitats
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Sessions informatives a les famílies
Per tal de poder conèixer el continguts i la metodologia d'algunes activitats, hi haurà
sessions informatives dirigides a aquelles famílies que hi puguin estar interessades.
Seran les següents:
Club de Robòtica: Dijous 6 de setembre, a les 17:15h, a l’Escola
Helen Doron English: Dimecres 5 de setembre, a les 17:30h, a l’Escola

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la secretaria de l’escola (a partir
de setembre) o fer-ho per correu electrònic a escola@escolesminguella.org
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