ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18
ACTIVITATS A INFANTIL
Circ infantil, P4 i P5 (dimarts o dijous de 16.30-17.50h) - 22€/mes. Practicarem els malabars, els
plats, el trapezi i d’altres tècniques per iniciar-nos en el món del circ.
Dansa Creativa, P4 i P5 (dimarts o dijous de 16.30-17.50h) - 22€/mes. A partir del coneixement
del propi cos com a instrument aprendrem a connectar-nos amb nosaltres mateixos, amb els altres i
amb l’espai. Aquesta dansa lliure ens ajudarà a poder-nos expressar a través del cos, així mateix
iniciarem coreografies. Amb activitats proposades adaptades al grup i l’edat.
ACTIVITATS A PRIMÀRIA
Roda-esports 12, 1er i 2on (dimarts 16.25-17.45h) - 22€/mes. Practicarem el futbol, handbol i
bàsquet al llarg del curs practicant una activitat cada trimestre.
Roda-esports 34, 3er i 4rt (dilluns i/o dimecres 16.25-17.45h, partits dissabtes matí) - 38€/mes
dos dies; 25€/mes un dia. Practicarem el futbol, handbol i bàsquet al llarg del curs practicant una
activitat cada trimestre i partits de les tres activitats els dissabtes amb d’altres escoles.
Futbol 56, 5è i 6è (dilluns i/o dimecres 17.45-18.45h, partits dissabtes matí)- 38€/mes dos dies;
25€/mes un dia. Practicarem el futbol tot passant-nos-ho molt bé i aprenent tècnica i tàctica i farem
partits de futbol els dissabtes amb d’altres escoles.
Circ primària, 1er i 2on (dijous de 16.25-17.45h)- 22€/mes. Practicarem el mocador penjat del
sostre, el cable d’equilibris, el trapezi i d’altres disciplines del món del circ.Dansa (danses
urbanes) 123, 1er a 3er (dimecres 16.25-17.45h) - 22€/mes.
Dansa (danses urbanes) 456, 4art a 6è (dimecres 18.00-19.00h)- 22€/mes.
A partir del coneixement del propi cos com a instrument aprendrem a connectar-nos amb nosaltres
mateixos, amb els altres i amb l’espai a través de la introducció de diversos estils urbans segons
trimestre (hip hop; break dance; dance hall…). Amb activitats proposades adaptat al grup i edat.
Robòtica 12, 1er i 2on (dimecres 16.25-17.45h)- 25€/mes.
Construirem i programarem diferents models de robots LEGO, utilitzant materials com motors,
sensors, rodes i altres components tècnics. Veurem utilitats quotidianes de la robòtica i provarem i
solucionarem problemes per millorar-ne el desenvolupament. A la vegada coneixerem de forma
divertida i efectiva l’ús del llenguatge científic i tècnic.
Robòtica 34, 3er i 4art (dijous 16.25-17.45h)- 25€/mes.
Robòtica 56, 5è i 6è (dimarts 16.25-17.45h)- 25€/mes.
Aprendrem a dissenyar, construir, programar i controlar diferents robots de LEGO programables,
utilitzant diversos materials i components tècnics. Veurem utilitats quotidianes de la robòtica i
provarem i solucionarem problemes per millorar-ne el desenvolupament. A la vegada coneixerem
de forma divertida i efectiva l’ús del llenguatge científic i tècnic.
Batucada iniciació, tots els cursos de primària i P5 (dimarts 16.25-17.45h)- 22€/mes.
Aprendrem a tocar diversos instruments de percussió tot divertint-nos i fusionant ritmes i

tècniques que ens ajudin a aprendre a tocar individualment i en grup.
Batucada perfeccionament, tots els cursos de primària (dimarts 18-19h)- 22€/mes. Millorarem
els nostres coneixements sobre els diversos instruments de percussió tot divertint-nos i fusionant
ritmes i tècniques que ens ajudin a aprendre a tocar individualment i en grup.
Patinatge iniciació, tots els cursos de primària i P5(dijous 16:25-17:45) – 22€/mes. Patinarem amb
els companys mentre fem activitats diverses, esports, jocs i coreografies amb patins de rodes o línia
per aprendre’n molt. S’aconsella l’ús de proteccions a genolls, colzes i mans.
Patinatge perfeccionament, tots els cursos de primària (18 - 19h)
Millorarem la nostra tècnica, aprendrem a fer piruetes i a dominar la tècnica dels patins i crearem
les nostres pròpies coreografies amb els nostres companys. S’aconsella l’ús de proteccions a
genolls, colzes i mans.

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT
●

●
●
●
●
●
●
●

Us recordem que els nens berenen abans d’iniciar les activitats excepte a rodasports 34 i
dansa 456, futbol, patinatge perfeccionament i batucada perfeccionament on han d’arribar
berenats.
Totes les activitats ofertades que siguin físiques requereixen de dur la roba apropiada ja
posada o en una bossa.
Les activitats de patinatge iniciació i batucada iniciació, en el cas de l’alumnat de p5, SERAN
LES FAMÍLIES les encarregades de portar els seus infants al duar de st Pere.
Les activitats es realitzaran del 2 d’octubre al 31 de maig de 2018.
En cas d’haver-hi més demanda que oferta per a una activitat s’assignaran les places
disponibles per sorteig i s’elaborarà una llista d’espera.
Les llistes definitives d’admesos es penjaran a les cartelleres el dia 27 de setembre.
Tota la comunicació de la comissió serà efectuada via correu electrònic (demanem facilitar
un correu electrònic vàlid).
Si es vol sol·licitar baixa d’una activitat caldrà fer-ho mitjançant el full de baixa disponible a
consergeria ABANS DEL 25 DEL MES ANTERIOR AL MES EN EL QUAL ES VOL FER
EFECTIVA LA BAIXA.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S?
●
●

Trobareu fulls a consergeria d’ambdós edificis, així mateix rebreu aquest full via
correu electrònic.
Cal un full per a cada nen/a i per a cada activitat.

●

Ompliu el full i deixeu-lo a les bústies habilitades a consergeria abans del 22de
setembre. No l’envieu per correu electrònic! Us agrairíem però que aneu omplint els
fulls i deixant-los a la bústia habilitada per a extraescolars durant el juny (fins 21)
per a poder fer una millor previsió.

●

Els fulls que no s’hagin entregat a consergeria divendres 22 de setembre a les 16.30
no seran considerats en la confecció dels grups del mes d’octubre i hauran d’esperar

al novembre.
Llegiu bé tota la informació continguda en aquest full, és important pel correcte funcionament de
les activitats.
Per a qualsevol dubte adreceu-vos extraescolars@coromines.cat

