
Palma, 20 de juny de 2014  

Benvolguts pares i mares,

En resposta a la vostra sol·licitud, us feim arribar la  proposta d'activitats extraescolars per 

al curs 2014-2015. Som conscients que els al·lots també realitzen activitats fora del centre 

i  que disposar d'aquesta informació contribuirà a facilitar  l'organització familiar.  Si ens 

arriben noves propostes, el programa que avui us presentam es podrà ampliar.

La proposta és fruit d'un gran esforç per oferir-vos activitats molt diverses i de qualitat. 

Així, hem programat a totes les etapes activitats que, tot i mantenir el caire lúdic que les 

caracteritza, afavoreixin el desenvolupament físic, artístic i intel·lectual dels vostres fills.

Veureu que, pensant amb l'alumnat d'ESO, hem ampliat l'oferta destinada a ells. Això és 

així perquè entenem que el que els ofereix l'escola no sempre ho podran trobar a fora.

A més, l'horari de sortida potser és diferent als diferents nivells. Per tal que en puguin 

gaudir,  el  centre  els  oferirà  un  espai  on  podran  estudiar  fins  a  l'hora  d'inici  de  les 

activitats.

Atès que no sempre és fàcil transmetre-us els objectius específics que es treballaran en els 

tallers  a  través  d'una  circular,  al  mes  de  setembre  organitzarem una reunió  amb els 

monitors responsables de cada activitat, per tal que els conegueu i us puguin explicar els 

continguts bàsics que treballaran al llarg del curs.

Esperam que la proposta sigui del vostre gust.

Atentament,

La Direcció El coordinador Gerència

Teresa Llompart                 Fede Sbert                          Joan Core     



Us presentam l’oferta d’activitats extraescolars per al curs 2014-2015. Les activitats començaran dia 1 
d’octubre i acabaran el 30 de maig.

INFANTIL

• PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu. 

• BATUKADA: Diversió a bon ritme.

• EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat. 

• KIDS & US: Una altra manera d'aprendre anglès

PRIMÀRIA

• PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu. 

PRIMER CICLE

• EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat.

PRIMER CICLE 

• KIDS & US: Una altra manera d'aprendre anglès.

PRIMER CICLE

• ALOHA: Desenvolupament mental mitjançant el joc matemàtic per als nins.

• MATARÀDIO: Feim Mata i feim Ràdio.

• 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. 

• BATUKADA: Diversió a bon ritme.

• TALLER D'ESCRIPTURA XINESA: Aprenem una altra cultura.

• TALLER DE LLANES: Creativitat amb un material senzill.

SEGON I TERCER CICLE

• BALL: Vine a ballar com quan ningú et veu! 

ESO

• 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.

• MATARÀDIO: Feim Mata i feim Ràdio.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

• Experiments
(infantil i 1r cicle )

• Taekwondo*
(primària)

• Teatre 
(16.10 a 
17.30)

(ESO)
 
• Bàsquet*

(primària)

• Mataràdio
(primària i ESO)

• Kids & Us
(2n primària)

• Handbol*
(primària)

• Ball*
(primària)

• Kids & Us
(1r primària)

• Psicomotricitat
(infantil i 1r cicle)

• Taekwondo*
(primària)

• Bàsquet*
(primària)

• Taller 
d'escriptura 
Xinesa

(primària)

• Kids & Us
(3 anys)

• Teatre
       (primària)

• Handbol*
(primària)

• Ball*
          (primària)

• Esports 
Cooperatius*

(primària)

• Taller de llanes 
(2n i 3r cicle de 
primària)

• Kids & Us
• (4 anys)

• Ball de bot
(primària i ESO)

• Escacs
(primària i ESO)

• Ball
          (ESO)

• Batukada

• Taller 
d'escriptura 
xinesa (primària)

•
• Kids & Us

(5 anys)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal

Les activitats de “Batukada” i “Ball de Bot” estan també obertes als pares.

Les activitats de “Aloha” i “Kids & us” tendran preus especials.

Així mateix, continuarem oferint les classes d'anglès dels migdies amb Ocidiomes.


