
Palma, 19 de setembre de 2016  

Benvolgudes famílies,

Us presentam la programació d'activitats extraescolars per a aquest curs 2016-2017. 

Si estau interessats en qualsevol de les activitats extraescolars que proposam, podeu  omplir la butlleta i fer-la arribar
a secretaria  abans del dimecres  28 de setembre. En tot cas, la inscripció continuarà oberta, sempre que hi hagi
places.

Està previst que les activitats comencin dia 3 d'octubre i acabin el 31 de maig. Durant la setmana d'inici, els tallers
estaran oberts per si algun alumne els vol provar. 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€

Anglès Ocidiomes:   48€ (4 sessions setmanals de mitja hora)

Educa Robots: 45€ (1 sessió setmanal d'una hora)

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

El  coordinador  serà  en  Fede  Sbert.  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 2016-2017

Nom de l’alumne/a:___________________________________________________________________________

Classe:________________________________

Activitats i/o serveis:

dilluns:_________________________________________    

dimarts:________________________________________

dimecres:_______________________________________      

dijous:__________________________________________

divendres:_______________________________________

mailto:extraescolars@matadejonc.cat


INFANTIL

• PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu

• BATUKADA (AMB PARES): Diversió a bon ritme

• EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat

• TALLER ARTÍSTIC: Taller creatiu i artístic

• TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL: Reconeix les teves emocions

PRIMÀRIA

• PSICOMOTRICITAT (1r cicle): Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu 

• EXPERIMENTS (1r cicle): Desenvolupa la teva creativitat

• TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (1r cicle): Reconeix les teves emocions

• ME MATA RÀDIO: Feim Mata i feim Ràdio

• BALL DE BOT: La nostra dansa, la nostra terra 

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

• TAEKWONDO, HANDBOL, GIMNÀSTICA ESPORTIVA I VOLEI: Esport amb segell matajonquer.

• BATUKADA: Diversió a bon ritme

• EDUCA ROBOTS: Legos robotitzats

ESO

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

• BATUKADA: Diversió a bon ritme

• EDUCA ROBOTS: Legos robotitzats

• ME MATA RÀDIO: Feim Mata i feim Ràdio

• BALL DE BOT: La nostra dansa, la nostra terra

• VOLEI: Un nou esport a l’oferta matajonquera

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

• Experiments
(infantil i 1r cicle )

• Taekwondo*
(primària)

• Teatre 
(primària i ESO)

• Me Mata ràdio*
(primària i ESO)

• Volei*
(6è i ESO)

• Ed. Emocional
(infantil i 1r cicle)

• Taller artístic
(primària)

• Handbol*
(primària)

• Educa Robots          
(primària)

• Gimnàstica 
esportiva*

(primària)

• Taekwondo*
(primària)

• Me Mata radio* 
(primària i ESO)

• Volei*
(6è i ESO)

• Taller artístic
(infantil)

• Handbol*
(primària)

• Educa Robots 
(ESO)

• Gimnàstica 
Esportiva*

(primària)

• Psicomotricitat
    (infantil i 1r cicle)

• Ball de bot
(primària, ESO)

• Batukada
(alumnes i famílies)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal


