ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL
Benvolguts pares i mares,
L’objectiu de les activitats extraescolar és complementar la formació esportiva, artística, cultural i
tecnològica dels alumnes. Així com crear en l’alumne, famílies i persones de l’entorn de l’escola hàbits
saludables i alternatives d’oci de qualitat.
Per la present us volem donar a conèixer la proposta d’activitats extraescolars ofertes en el nostre centre
escolar per aquest curs que comencem. Hem intentat que aquesta proposta sigui el més variada possible.
Per poder-les realitzar, s’haurà de presentar l’autorització, correctament emplenada a la tutora de l'alumna
o directament a n' Eves.
ACTIVITAT

DIES

HORARI

EDAT

Bàsquet a infantil

A escollir dos
dies alterns de
dilluns a dijous

De 17:00 a
18:00 hores

4 i 5 anys

KARATE I

Dilluns ,
dimecres i
divendres

De 17:15 a

5 anys
Fins 9 anys

PREU

300€ /any

35€

18:15
Aula del 3r pis
de l’institut

JUDO I

Dimarts i dijous

De 17:15 a 18:15

HANDBOL

dimarts I dijous

De 17:00 a
18:00

INICIACIÓ A LA
MÚSICA

PREDEPORT
(iniciació als
esports amb pilota:
basquet, volei,
handbol..)

PEQUE-ART

Dimarts i dijous

35,00 €

A partir de 4
anys

35€

De 17:00 A
18:00

Dirigit als
alumnes
d'infantil
(grups reduïts)

17: 00 a 18:00

3 anys.
Aquesta
activitat
comença el 2n
trimestre

35 €

De 17:00 a 18:00

Dirigit als
alumnes
d'infantil
(grups reduïts)

35€

Dilluns i
dimecres

Dilluns i
dimecres

Inf. 4 anys fins a
8 anys

35€

OBSERVACIONS
Gestionat pel Club
Bàsquet Sa Real.
Per alumnes de 4 i
5 anys
Treballa: equilibri,
orientació espacial,
psicomotricitat.. I
també els valors
de la
perseverança,
l’autocontrol i la
responsabilitat.

Millora la força
física i psíquica.
Treballant el
respecte,
autocontrol, esforç
personal...
Es treballa totes
les àrees físiques,
l’elasticitat i la
coordinació.
Desenvolupa la
capacitat de
concentració,
adquirir sensibilitat
auditiva.
Improvisar ritmes ,
melodies,
acompanyament
amb instruments,
dansa...
Adquireixen
nocions espacials,
temporal
de lateralitat,
afavoreix
situacions per
adquirir nous
aprenentatges.
Desenvolupa la
creativitat,
concentració,
motricitat fina. Els
ajuda a relaxar-se i
expressar-se.

Proposta d’activitats pel migdia
ACTIVITAT

STORYTELLING
ARTS CRAFTS

STORYTELLING
ARTS CRAFTS

DIES

HORARI

EDAT

Dimarts

De 13:45 a
14:45

4 anys

Dijous

De 13:45 a
14:45

5 anys

PREU

20 €

20€

OBSERVACIONS
Aprendre anglès i
millorar el nivell d’ una
forma divertida , amb
recursos didàctics
variats: contacontes ,manualitats
,titelles, cançons...)
Aprendre anglès i
millorar el nivell de
una forma divertida ,
amb recursos
didàctics variats:
conta-contes
,manualitats,
Titelles ,cançons...)

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos amb contacte amb n’ Eves (Mestra d’Educació Infantil).

Fitxa Matrícula Activitats Extraescolars Infantil
Nom i cognoms de l’alumne/a: ____________________________________________________________
Curs: ________________________________________________________________________________
Nom del Pare / Mare / Tutor: _____________________________________________________________
DNI del Pare / Mare / Tutor: ____________________ Telèfon de contacte: ________________________

Autoritzo al meu/a fill/a a participar de les següents activitats extraescolars: :(nom activitat, dies i hora)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Eivissa, a ......... de ...................................de .............
Signat

