Palma, 27 de setembre de 2013
Benvolguts pares i mares,
Us recordam que dimarts va ser el darrer dia per apuntar-se a les activitats extraescolars.
A causa de les circumstàncies especials d'aquest inici de curs, quasi no hem rebut
butlletes, per això, us tornam a enviar la informació. Podeu passar per secretaria per
omplir la butlleta o podeu reenviar-la complimentada per correu electrònic. Us agrairem
que ens entregueu la butlleta abans de dimarts 1 d'octubre.
Les activitats començaran dia 1 d'octubre i acabaran el 30 de maig. Durant la setmana
d'inici, els tallers estaran oberts per si algun alumne els vol tastar. Hi estau convidats!
Recordam que cada dia hi ha servei de guarderia d'horabaixa i aula d'estudi (de dilluns a
dijous). L'horari de les activitats serà de 16 a 17h.
El coordinador serà en Fede Sbert; per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en
contacte al seu correu electrònic: extraescolars@matadejonc.cat
Atentament,
Equip Directiu

Gerència

Coord. Act. Extraescolars

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2013-2014
Nom de l’alumne/a:____________________________________________________________
Classe:________________________________
Activitats i/o serveis:
dilluns:_________________________________________
dimarts:________________________________________
dimecres:_______________________________________
dijous:__________________________________________
divendres:______________________________________

INFANTIL

•

PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu.

•

BATUKADA: Diversió a bon ritme.

•

EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat.

•

PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu.
PRIMER CICLE

•

EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat.
PRIMER CICLE

•

BATUKADA: Diversió a bon ritme.

•

MATARÀDIO: Notícies fresques per a tots els matajonquers. Participa en la creació
i retransmissió del programa.

PRIMÀRIA

•

TALLER D'ESCRIPTURA XINESA: Descobreix la màgia de la cultura oriental.

•

ESCACS: Concentració, creativitat i lògica matemàtica. T'agradaria participar en
un torneig?

•

BALL DE BOT: La nostra dansa, la nostra terra.

•

TEATRE: Per estimular i potenciar la capacitat creadora individual i col·lectiva.

•

TAEKWONDO, BÀSQUET, HANDBOL i ESPORTS COOPERATIUS: Esport amb
segell matajonquer.

ESO

•

BALL: Vine a ballar com quan ningú et veu!

•

TEATRE: Per estimular i potenciar la capacitat creadora individual i col·lectiva.

•

BALL: Vine a ballar com quan ningú et veu!

•

BATUKADA: Diversió a bon ritme.

•

BALL DE BOT: La nostra dansa, la nostra terra.

DILLUNS
•

Experiments
(infantil i primer
cicle de primària)

•

Taekwondo*
(primària)

•

Teatre
(16.10 a
17.30)
(ESO)

•

Bàsquet*
(primària)

•

Mataràdio*
(primària)

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

•

Handbol*
(primària)

•

Taekwondo*
(primària)

•

Teatre
(primària)

•

Ball de bot
(primària i ESO)

•

Ball*
(primària)

•

Bàsquet*
(primària)

•

Handbol*
(primària)

•

Escacs
(primària i ESO)

•

Esports
Cooperatius*
(primària)

•

Mataràdio*
(primària)

•

Ball*
(primària)

•

Ball
(ESO)

•

•

Esports
Cooperatius*
(primària)

•

Batukada

Psicomotricitat
(infantil)

•

Taller
d'escriptura
Xinesa
(primària)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal

