Palma, 17 de setembre de 2019
Benvolgudes famílies,
Us presentam la programació d'activitats extraescolars per a aquest curs 2019-2020, les quals està previst que
comencin dia 1 d'octubre i acabin el 29 de maig. Si hi estau interessats, ompliu la butlleta i feis-la arribar a
secretaria abans del dimecres 25 de setembre. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció. En tot cas, la
matrícula continuarà oberta durant el curs, sempre que hi hagi places.
Si en voleu provar alguna, heu de posar-vos en contacte amb la coordinadora a través del correu electrònic per
poder-ho organitzar. Hi estau convidats!
Així mateix, continuarem oferint les classes d'anglès dels migdies (de dilluns a dijous) amb Ocidiomes.
Preus:
•

Activitats extraescolars 1 hora setmanal: 19€

•

Activitats extraescolars 2 hores setmanals: 37,50€ (21€ si només fan un dia)

•

Anglès Ocidiomes: 51€ (4 sessions setmanals de mitja hora)

•

Educa Robots: 39,5€ (1 hora setmanal)

•

Circ: 32€ (1 hora setmanal)

La data mensual i el preu del taller de cuina el publicarem cada mes, quan obrim inscripcions.
L'horari de les activitats d'infantil i primària serà de 16 a 17h. En el cas d'ESO, serà de 16,10 a 17,10h.
Us recordam que cada dia hi ha servei de guarderia d'horabaixa.
La coordinadora serà n’Auba Garcias. Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos-hi en contacte al seu correu
electrònic: extraescolars@matadejonc.cat
Atentament,
Equip Directiu

Gerència

Coord. Act. Extraescolars

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020
Nom de l’alumne/a:___________________________________________________________________________
Classe:________________________________
Activitats i/o serveis:
•

dilluns:_________________________________________

•

dimarts:________________________________________

•

dimecres:_______________________________________

•

dijous:__________________________________________

•

divendres:_______________________________________

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

•

Experiments
(infantil i 1r cicle)

•

Handbol *
(1r- 4rt primària)

•

Taekwondo *
(primària)

•

Educa Robots
(ESO)

•

Psicomotricitat
(infantil i 1r cicle)

•

Taekwondo *
(primària)

•

Educa Robots
(primària)

•

Patinatge
(primària)

•

Circ
(primària)

•

Handbol *
(1r- 4rt primària)

•

Teatre
(1r cicle primària)

•

Educa Robots
(infantil)

•

•

Gimnàstica esportiva
(primària)

Volei*
(2n cicle primària
ESO)
•

i

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

Bàsquet*
(2 n cicle primària
ESO)
•

Ball de bot
(primària i ESO)
Volei*
(2n cicle primària i ESO)

Teatre
(2n cicle primària i
ESO)

•

Bàsquet*
(2n cicle primària i ESO)

i

* Les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal.
L'activitat de ball de bot és oberta als pares i les mares.
•

PSICOMOTRICITAT: desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu.

•

EXPERIMENTS: manipulam la ciència.

•

EDUCA ROBOTS: legos robotitzats.

•

CUINA: un taller mensual.

•

PSICOMOTRICITAT (1r cicle):

INFANTIL

desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu.

PRIMÀRIA

•

EXPERIMENTS (1r cicle): manipulam la ciència.

•

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

•

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

•

TAEKWONDO, HANDBOL (de 1r a 4rt) , VOLEI (2n cicle), BÀSQUET (2n cicle) i
GIMNÀSTICA ESPORTIVA: esport amb segell matajonquer.

ESO

•

EDUCA ROBOTS: legos robotitzats.

•

PATINATGE: per treballar la coordinació i motricitat sobre rodes.

•

CIRC: artistes i gimnastes matajonquers.

•

CUINA: un taller mensual.

•

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

•

EDUCA ROBOTS: legos robotitzats.

•

VOLEI I BÀSQUET: esport amb segell matajonquer.

