
ESCOLA MATA DE JONC

Palma, 23 de setembre de 2011

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Us  presentam  l’oferta  d’activitats  extraescolars  per  a  aquest  curs  2011-2012.  Les  activitats 
començaran dia 1 d’octubre i acabaran el 31 de maig.

INFANTIL

• PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu. Belén Vich

• CONTACONTES: Descobreix el mon màgic dels contes. Francisca Prats

• TALLER ARTÍSTIC: Desenvolupa la teva creativitat. Francisca Prats

PRIMÀRIA

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

torneig. Carles Vich 

• BALL DE BOT: La nostra dansa, la nostra terra. Carme Cabot

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

Cabot

• JUDO, BÀSQUET I HANDBOL: Esport amb segell Matajonquer. Bàrbara Llull, Laura España 

i Xavier Mateu (2 HORES SETMANALS)

• FUNKY: Mou el teu cos al ritme de la música més actual!

• DIBUIXOS ANIMATS: Crea la teva pròpia sèrie. Blanca Escuin

• ESPAI DIGITAL: La imatge al teu abast (fotografia, vídeo...). Laura España. A partir de 4t 

de primària

• CLUB DE FABULISTES: Taller d'escriptura creativa dirigit a desenvolupar la imaginació i 

la capacitat de comunicació. Magdalena Cabot. A partir de 5è de primària

ESO

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

Cabot

• CLUB DE FABULISTES: Taller d'escriptura creativa dirigit a desenvolupar la imaginació i 

la capacitat de comunicació. Magdalena Cabot.

• ESPAI DIGITAL: La imatge al teu abast (fotografia, vídeo...). Laura España. 

• DIBUIXOS ANIMATS: Crea la teva pròpia sèrie. Blanca Escuin (2 HORES SETMANALS)

• 1, 2, 3... ACCIÓ!: Per a tots aquells que us agrada el cinema i voleu conèixer aquest món 

des de dins. Us animam a fer un curtmetratge! Carles Sànchez. (2 HORES SETMANALS)

El preu de les activitats de dues sessions serà de 35€. Les activitats d’una sessió 18€ . Teatre a ESO 24€.
 
Recordau que també disposau dels serveis de GUARDERIA (espai lúdic diari d'educació infantil fins a 3r 
de primària) i AULA D'ESTUDI (servei diari de 4t de primària fins a 4t d'ESO).

Durant el curs oferirem de forma periòdica diferents tallers (Korfbol, futbet, volei, pintura i escultura, 
ioga, relaxació...)

Atentament,

La direcció i el coordinador



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

• Taller artístic
(infantil)

• Judo*
(primària)

• Teatre
         (primària)
 
• Bàsquet*

(primària)

• Dibuixos 
animats*
(16,10 a 18,10)

        (ESO)

• 1, 2, 3... acció!*
(16,10 a 18,10)

(ESO)

• Handbol*
(primària)

• Funky*
(primària)

• Club de 
fabulistes
(3r cicle de 

primària i ESO)

• Judo*
(primària)

• Bàsquet*
(primària)

• Teatre 
(16,10 a 17,30)

(ESO)

• Handbol*
(primària)

• Espai digital
(a partir de 4t de 

primària)

• Contacontes
(infantil)

• Funky*
(primària)

• Ball de bot
(primària i ESO)

• Escacs
(primària i ESO)

• Psicomotricitat
(infantil)

• Dibuixos 
animats

        (primària)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal.

Ompliu la butlleta adjunta i lliurau-la a secretaria, fins al dilluns 26 de setembre, com a data 
límit.

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

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2011/2012

Nom de l’alumne/a:__________________________________________________________________________

Classe:________________________________

Activitats i/o serveis:

dilluns:_________________________________________    dimarts:______________________________________

dimecres:_____________________________________      dijous:________________________________________

divendres:_____________________________________


