
Palma, 29 de setembre de 2017
Benvolgudes famílies,

Dilluns dia 2 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 de la
proposta: taller artístic (primària), educa robots (ESO) i educació emocional.

Les activitats  de psicomotricitat  i  taller artístic d’infantil  s’oferiran durant un mes. Només
podran continuar en el cas que augmentin les inscripcions.

L’activitat de ioga, la faran conjuntament infantil i primària els dimecres.

Recordau que, per al taller de cuina, les inscripcions s’obriran cada mes amb la proposta
concreta i el preu.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

• Experiments
    (infantil i 1r cicle )

• Taekwondo *
     (primària)

• Teatre 
     (primària i ESO)

• Volei*
    (6è i ESO)

• Handbol *
     (primària)

• Educa robots
     (primària)

• Gimnàstica
esportiva

     (primària)

• Taekwondo *
     (primària)

• Volei*
    (6è i ESO)

• Ioga
  (infantil i primària)

• Cuina
  (infantil i primària)
  (un taller mensual)

• Taller artístic
    (infantil)

• Handbol *
     (primària)

• Circ
     (primària)

• Psicomotricitat
    (infantil i 1r cicle )

• Ball de bot
    (primària, ESO i 
     famílies)

• Batukada
  (alumnes i famílies)

* Les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal, però si ho voleu, us hi 
podeu apuntar un sol dia.

Us recordam que cada dia hi ha servei de guarderia d'horabaixa i l'aula d'estudi. L'horari de
les activitats serà sempre de 16 a 17h.

Les sessions d'anglès amb Ocidiomes començaran dilluns dia 2 i es faran sempre el migdia
amb els següents horaris.

• Infantil:                      de 13.30 a 14h

• 1r i 2n primària:         de 13 a 13.30h

• 3r i 4t primària:         de 12 a 12.30h

• 5è i 6è i ESO:              de 12.30 a 13h

Hi ha grups amb pocs alumnes inscrits i, si durant el mes d’octubre no augmenten, aquesta
activitat no es podrà dur a terme.

Els alumnes que vulguin fer una activitat i no ho hagin comunicat anteriorment, s'hi
poden apuntar directament a secretaria, excepte a teatre, perquè el grup ja està
ple.

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

Atentament,
Carme Oreja
Coordinadora d'activitats extraescolars


