
Palma, 18 de setembre de 2012

Benvolguts pares i mares,

Us presentam la programació d'activitats extraescolars per a aquest curs 2012-2013.

Per diverses circumstàncies, l'activitat de dansa lliure de primària serà d'una sessió 
setmanal i queda anul·lada l'activitat de ràdio de secundària.

Per altra banda, les activitats de psicomotricitat i conta-contes han canviat de dia en 
relació al calendari que us presentàrem al mes de juny.

Demà dia 19 a les 16h, en Fede Sbert, com a coordinador, us presentarà l'equip de 
monitors i cada un d'ells us donarà a conèixer els objectius i continguts dels tallers 
programats. Aquesta reunió tendrà lloc a la Sala Gran. Estau tots convidats!

Podeu entregar la butlleta al coordinador en acabar la reunió, o bé a la secretaria del  
centre fins dilluns dia 24.

Atentament,

Gerència Equip Directiu

Ompliu la butlleta adjunta i lliurau-la a secretaria, fins al dilluns 24 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:______________________________________



Us presentam l’oferta d’activitats extraescolars per al curs 2012-2013. Les activitats començaran dia 1 
d’octubre i acabaran el 31 de maig.

INFANTIL

• PSICOMOTRICITAT: Desenvolupament maduratiu, mitjançant el joc motriu. Belen 

Vich

• CONTACONTES: Descobreix el món màgic dels contes. Belen Vich

• EXPERIMENTS: Desenvolupa la teva creativitat. Belen Vich

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

• CORFBOL,  JUDO,  BÀSQUET  I  HANDBOL:  Esport  amb  segell  matajonquer. 

Bàrbara Llull, Fani Prats i Xavier Mateu 

• DANSA LLIURE: Vine a ballar com quan ningú et veu! Sigrid Jorgensen

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

• CORAL: Gaudirem de la música fent sentir les nostres veus! Joan Antoni Ballester

ESO

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

Magdalena Cabot

• DANSA LLIURE: Vine a ballar com quan ningú et veu! Sigrid Jorgensen

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

• CORAL: Gaudirem de la música fent sentir les nostres veus! Joan Antoni Ballester

• CÀMERA EN 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. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

• Experiments
(infantil)

• Judo*
(primària)

• Teatre 
(16.10 a 17.30)

(ESO)
 
• Bàsquet*

(primària)

• Càmera en 
acció!
(16.10 a 18.10)

(ESO)

• Handbol*
(primària)

• Dansa lliure
(primària)

• Corfbol*
(primària)

• Contacontes
(infantil)

• Coral
(primària i ESO)

• Judo*
(primària)

• Bàsquet*
(primària)

• Teatre
       (primària)

• Handbol*
(primària)

• Corfbol*
(primària)

• Psicomotricitat
(infantil)

• Ball de bot
(primària i ESO)

• Escacs
(primària i ESO)

• Dansa lliure*
          (ESO)

• Dibuixos 
animats*

          (primària)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal


