Palma, 30 de setembre de 2014
Benvolguts pares i benvolgudes mares,
Dimecres dia 1 d'octubre comencen les activitats extraescolars programades per a
aquest curs.
Una vegada revisades les vostres sol·licituds, a continuació us detallam el quadre definitiu.
Com a conseqüència de la manca de matrícules, hi ha hagut activitats que s'han tret del
calendari (bàsquet, ball, taller d'escriptura xinesa, taller de llanes i escacs). Així mateix,
l'activitat d'Aloha passa a ser els dimecres i divendres.
L'activitat de Kids & Us sí que es realitzarà, però no començarà dia 1. Al llarg d'aquesta
setmana us informarem de com queden els grups.
Hi ha una nova proposta: Gimnàstica artística esportiva per a primària,que es realitzarà els
dimarts i els dijous.
En cas que alguna activitat no tengués alumnes suficients, l'hauríem de suspendre.
DILLUNS
•

•

Experiments
(infantil i 1r cicle )
Taekwondo*
(primària)

•

Teatre
(16.10 a 17.30)
(3r cicle primària i
ESO)

•

Mataràdio
(primària i ESO)

DIMARTS
•

•

•

Handbol*
(primària)
Psicomotricitat
(infantil i 1r cicle)

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

•

Taekwondo*
(primària)

•

Teatre
(primària)

• Ball de bot
(primària i ESO)

•

Aloha*
(primària)

•

Handbol*
(primària)

• Batukada

Gimnàstica
artística
esportiva*
(primària)

• Gimnàstica
artística
esportiva*
(primària)

• Aloha*
(primària)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal

Aquells alumnes de 3r cicle que vulguin fer teatre els dilluns, es poden apuntar aquest dia.
Recordam que cada dia hi ha servei de guarderia d'horabaixa i l'aula d'estudi (de dilluns a
dijous). L'horari de les activitats serà sempre de 16 a 17h, llevat del Teatre d'ESO que
finalitzarà a les 17.30h.
Els alumnes que vulguin fer una activitat i no ho haguessin comunicat
anteriorment, es poden apuntar directament a secretaria.

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte al correu electrònic:
extraescolars@matadejonc.cat
Atentament,
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