Palma, 21 de juny de 2016

Benvolgudes famílies,
Us feim arribar la proposta d'activitats extraescolars per al curs 2016-2017. Som conscients
que els al·lots també realitzen activitats fora del centre i que disposar d'aquesta informació
contribuirà a facilitar l'organització familiar.
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.
Fixau-vos bé, perquè hi ha novetats!!!!
A principi de setembre obrirem les inscripcions.

Atentament,
La Direcció

El coordinador

Teresa Llompart

Fede Sbert

Gerència
Joan Core

Us presentam l’oferta d’activitats extraescolars per al curs 2016-2017. Les activitats començaran dia 3 d’octubre i
acabaran el 31 de maig.

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

•

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

•

TALLER ARTÍSTIC: Taller creatiu i artístic

•

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 i GIMNÀSTICA ESPORTIVA: Esport amb segell matajonquer.

•

BATUKADA: Diversió a bon ritme.

•

EDUCA ROBOTS: Legos robotitzats

•

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.

•

VOLEI: Un nou esport a l'oferta matajonquera

PRIMÀRIA

ESO

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

•

Experiments
(infantil i 1r cicle )

•

Educació Emocional
(infantil i 1r cicle)

•

•

Taekwondo *
(primària)

•

Taller artístic
(primària)

•

•

Teatre
(primària i ESO)

•

Handbol *
(primària)

•

•

Me Mata ràdio *
(primària i ESO)

•

Educa Robots
(primària)

•

Volei*
(ESO)

•

Gimnàstica Esportiva *
(primària)

Taekwondo *
(primària)

DIJOUS

DIVENDRES

•

Taller Artístic
(infantil)

• Psicomotricitat
(infantil i 1r cicle )

Me Mata ràdio *
(primària i ESO)

•

Handbol *
(primària)

• Ball de bot
(primària i ESO)

Volei*
(ESO)

•

Educa Robots
(ESO)

• Batukada
(alumnes i famílies)

•

Gimnàstica Esportiva *
(primària)

*les activitats marcades amb asterisc són de doble sessió setmanal
Les activitats de Batukada i Ball de Bot estan també obertes als pares.
Continuarem oferint les classes d'anglès dels migdies amb Ocidiomes, a totes les etapes (infantil,
primària i secundària).

