ACTIVITATS PARAESCOLARS
INFANTIL 2015-2016

P-3
PSICOMOTRICITAT... DESCOBRIM
EL COS! – A escollir 1, 2, 3 o 4 dies

NATACIÓ
Inici al mes d’octubre

En aquesta edat és important treballar les manualitats, la lateralitat
i la coordinació corporal, és a dir, descobrir el propi cos. És per
això, que treballarem els elements bàsics de la psicomotricitat.
Introduirem activitats alternatives per incorporar així un element
més lúdic i recreatiu en l’activitat.

Cursos de natació a la piscina del poliesportiu Bac de Roda de
diferents nivells: iniciació i avançat. Treball majoritari de la
coordinació i la resistència. Places limitades.
Horari: dilluns, dimarts o divendres de 17:00 a 18:15h.

Horari: dilluns, dimarts, dimecres i/o dijous de 17:00 a 18:10h.
Indicar en el full de matrícula els dies que farà l’activitat.

P-4
INICIACIÓ ESPORTIVA...
A escollir 1, 2, 3 o 4 dies

BALLS i DANSES

Combinació d’esports d’equip i individuals, passant dels jocs i les
formes jugades a la pràctica dels esports. Es treballaran el màxim
d’esports possibles. Ens ajudarà a escollir en un futur l’esport que
més ens agrada.
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i/o dijous de 17:00 a 18:10h.

Exercici físic que ens permetrà treballar la coordinació amb
suport musical. L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a ballar
i passar-s’ho bé tot interrelacionant-se amb nous companys
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h.
Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 18:15 h.

Indicar en el full de matrícula els dies que farà l’activitat.

NATACIÓ
Inici al mes d’octubre
Cursos de natació a la piscina del poliesportiu Bac de Roda de
diferents nivells: iniciació i avançat. Treball majoritari de la
coordinació i la resistència. Places limitades.
Horari: dilluns o divendres de 17:00 a 18:15h.

P-5
PATINATGE ARTÍSTIC

BALLS i DANSES

Iniciació al patinatge sobre rodes, tot treballant amb un suport
musical. Adquisició de gestos tècnics generals i específics, basats
en un treball de coordinació general. Els grups es formaran segons
l’edat i el nivell dels participants.
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15h.

Exercici físic que ens permetrà treballar la coordinació amb
suport musical. L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a ballar
i passar-s’ho bé tot interrelacionant-se amb nous companys
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h.
Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 18:15 h.

JUDO

BÀSQUET

Iniciació al Judo, incidint en la filosofia i el respecte d’aquest
esport. Es transmet un gran esperit de lluita, una sòlida honradesa
i un alt grau de superació. Es treballaran els aspectes fonamentals
del reglament i els gestos tècnics que representa aquest esport,
així com la tàctica del combat. Es realitzaran diverses exhibicions i
competicions durant l’any.

Iniciació a la tècnica d’aquest esport. Exercicis en grup i
individuals de bàsquet. Iniciació incorporant el joc com a mitjà
d’aprenentatge. Treball del domini de pilota.
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15h.

Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15h.

ARTS &CRAFTS (en anglès!)

FUTBOL
Treball de la tècnica de l’esport. Exercicis en grup i individuals de
futbol. Iniciació incorporant el joc com a mitjà d’aprenentatge.
Treball del domini de pilota.
Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 18:15h.

El paper, el cartró, pasta de paper, fang... seran els mitjans per
a desenvolupar les habilitats plàstiques dels infants. Els
pinzells, les pintures, les ceres, els retoladors, els llapis de
colors... seran les que ho faran possible.
Les manualitats que sorgeixin del taller permetran desenvolupar
la pròpia destresa tot aprenent tècniques noves i sorprenents.
Horari: Dimecres de 17:00 a 18:15h.

NATACIÓ (Inici al mes d’octubre)

TEATRE

Cursos de natació a la piscina del poliesportiu Bac de Roda de
diferents nivells: iniciació i avançat. Treball majoritari de la
coordinació i la resistència. Places limitades.
Horari: dilluns o divendres de 17:00 a 18:15h.

FOTOGRAFIA DIGITAL
CREATIVA AMB ELS SENTITS

NOU!

(Inici al mes d’octubre)
Avui en dia, els nostres nens i nenes veuen quasi cada dia com
algú fa fotografies. A través de la imatge tothom podem veure i
interpretar coses diferents, i els més petits encara més. Aquesta
activitat els ajudarà a saber com funciona una càmera, com fer
unes bones fotografies però també els ajudarà a nivell més
personal: créixer com a artistes, conèixer la màgia de captar la
llum, aprendre a saber veure, a captar l'essència i compartir els
moments. L'activitat s'enfocarà amb una metodologia molt lúdica.
Cal portar la seva pròpia càmera.
Horari: Dijous de 17:00 a 18:15h.

NOU!

Convertir-se en éssers fantàstics, inventar-se històries,
disfressar-se i imitar personatges permetrà als nens descobrir
el món del teatre d’una manera lúdica i divertida.
Realitzar jocs de simulació, mini obres, mímica, canvi de rols...
tot jugant amb la fantasia, els nois i noies s’endinsaran en l’art
de la interpretació.
Horari: Dilluns de 17:00 a 18:15h.

ALOHA! (Inici al mes d’octubre)

NOU!

L’objectiu d’aquesta activitat és potenciar el desenvolupament
mental, l’aritmètica, la lògica, l’observació i la concentració
d’una forma lúdica i divertida. A partir de l’ús de l’àbac i de
diferents jocs.
Horari: Dimarts de 17:00 a 19:00h.

PER A TOTS ELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
SERVEI D’ACOLLIDA: de 7:30 a 8:45h.
L’escola ofereix un servei d’acollida per a tots aquells nens i
nenes que han d’entrar a escola abans de l’horari lectiu. Aquest
servei està guiat per monitors i monitores de l’escola.

QUOTES
El pagament es realitzarà en 4 quotes anuals del mateix import en totes les
activitats d’aquest programa, excepte el servei d’acollida que serà una quota
mensual de la quantitat indicada. Les quotes s’aplicaran en els mesos d’octubre,
desembre, febrer i abril.
PSICOMOTRICITAT... DESCOBRIM EL COS!

44€- 1 dia

85€ - 2 dies

125€ - 3 dies

165€ - 4 dies

INICIACIÓ ESPORTIVA...

44€- 1 dia

85€ - 2 dies

125€ - 3 dies

165€ - 4 dies

PATINATGE ARTÍSTIC

97€

BALLS i DANSES

97€

JUDO

99€

BÀSQUET

99€

FUTBOL

99€

ARTS &CRAFTS (en anglès!)

57€

NATACIÓ (Inici al mes d’octubre)

95€

TEATRE NOU!

90€

FOTOGRAFIA DIGITAL CREATIVA
(Inici al mes d’octubre) NOU!

61€

ALOHA! (Inici al mes d’octubre)
NOU!

128€

SERVEI D’ACOLLIDA: de 7:30 a 8:45h.

3,70€ - 1 dia
33€ - 1 mes

Totes les activitats d’aquest programa, excepte natació, escacs i el servei d’acollida, tenen inclòs en el preu indicat el servei
d’infermeria

INSCRIPCIONS
1a matriculació

Alumnes de l’escola: del 15 al 19 de juny
Alumnes de l’escola i externs: del 22 de juny al 10 de juliol

2a matriculació

Alumnes de l’escola i externs: del 31 d’agost al 10 de setembre

INFORMACIONS D’INTERÈS
Inici d’activitats: tenen el seu inici a partir del dia 14 de setembre, excepte les activitats de fotografia digital,
natació i aloha que ho faran els dies 1, 2 i 6 d’octubre respectivament.
Altes noves : En els mesos de setembre, octubre, desembre, febrer i abril es pagarà el 100% de la quota. Les
altes que es produeixin en els mesos de novembre, gener, març i maig pagaran el 50% del rebut.
Baixa d’activitat: Per realitzar una baixa d’una activitat, aquesta s’haurà de comunicar abans del dia 20 de cada
mes. En cap cas hi haurà retorn del rebut.
Les activitats necessitaran un mínim de 10 participants inscrites per la seva realització. En cas contrari, l’escola
es reserva el dret d’anul·lar l’activitat per falta de participants.
No es reserven places en cap de les nostres activitats.
Descomptes per germans: s’aplicarà un 5% a partir del segon germà.
Natació: caldrà portar tovallola, xancletes i casquet de bany. L’activitat es realitza a Bac de Roda. La recollida
dels alumnes és a les 18.15h, per la porta del carrer Espronceda.
Les activitats esportives d’aquest programa s’hauran de realitzar amb roba esportiva.
Recollida dels alumnes a les aules a les 16:55h: els monitors/es seran els responsables de fer la recollida de
tots els alumnes d’Educació Infantil a les aules corresponents.
Sortida de les activitats: totes les activitats d’aquest programa realitzaran la sortida dels alumnes per la porta
petita d’Infantil, situada en el carrer Navas de Tolosa. Però les activitats de futbol, basquet, judo i patinatge
realitzaran la sortida per la porta del camp de sorra, exceptuant els dies de pluja que ho faran per la porta
principal de l’escola (cantonada carrer València).

Podeu consultar al web www.clot.fje.edu, a la secció de Paraescolars, horaris i activitats disponibles.

