ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMARIA
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.

Proposta d’activitats pel migdia ( hora de menjador)
Activitat
ESCACS

Dies
Dimarts i dijous

Hora
13:45 a 14:45

Edat
Cursos 3r,4t, 5è i 6è

Preu
35 €

35€

Desenvolupa l'agudesa visual,
l'agilitat, els reflexes, equilibri,
coordinació...

25€

Estimula l'atenció, autocontrol,
creativitat... treballant velocitat,
flexibilitat, força, equilibri...

35€

Treballa l' expressió corporal,
memòria visual i auditiva, ritme,
autoestima, disciplina ...

Dilluns i dimecres
BADMINTON

CAPOEIRA

FUNKY

13:00 a 14:00

Dimarts

Dilluns i dimecres

INGLÈS BRITANIA Dilluns i dimecres

13:00 a 14:00

De 13 a 14h

13:00 a 14:00

De1r fins 6è

De 1r a 6è

Dirigit a tots els
alumnes de primària

3 r ,4t, 5è i 6è
primària

NIVELL 1

INGLÈS BRITANIA
Dimarts i dijous
NIVELL 2

14:00 a 15:00

3 r,4 t, 5è i 6è
primària

Observacions
Afavoreix i desenvolupa la
concentració, raonament,
paciència, intuïció,
memòria, respecte...

Activitat gestionada per
l'APIMA . Una vegada
marriculats es posaran en
contacte amb vosaltres per
40€ No socios realitzar una prova de nivell
35€ socios
APIMA

Activitat gestionada per
l'APIMA . Una vegada
marriculats es posaran en
contacte amb vosaltres per
40€ No socios realitzar una prova de nivell
35€ socios
APIMA

Propostes activitats a partir de les 17:00h.
ACTIVITAT

DIES
De dilluns a
dijous

HORES
17:00 a18:15.

Dimarts i
dijous

17:00 a 18:30

HANDBOL

dimarts I
dijous

17:00 a 18:00

VOLEI

Dimarts i
dijous

17:00 a 18:30

BÀSQUET

Dimarts i
dijous

17:00 a18:30.

KARATE I

Dilluns ,
dimecres i
divendres

17:15 a18:15

ESTUDI DIRIGIT
(biblioteca)
ESCOLA D’ART I
PINTURA

KARATE II
KARATE III
JUDO I
JUDO II
PATINATGE

Dilluns
dimecres i
divendres
Dilluns
dimecres i
divendres

Aula del 3r
pis de l’institut
18:15 a19:15

PREU
4 dies =35€
2dies=25€
1 dia= a 5 €
hora

-Alumnes de
primària
(màxim 15
alumnes)

35€

Dirigit a tots
els alumnes
de primària
A partir de
segon cicle
de primària

35€
40€

1r de primària

300€ anual

De 5 anys
Fins 9 anys

35€

De 10 a 14
anys

Gestionat pel Club Basquet Sa
Real
Millora la seva aptitud físiques. I
també els valors de la
perseverança, l’autocontrol i la
responsabilitat.
Aula del 3r pis de l’institut

17:15 a 18:15

Dimarts i dijous

18:15 a 19:15

18:00 a 19:00

17:30 a 18:30
mitja hora
teoria , i mitja
de pràctica
Realitzant una
sortida al mes
de 2 hores

A partir de 14
endavant
Inf. 4 anys fins
a 8 anys

35€

De 9 anys fins
a 14 anys

35,00 €

35,00 €

Dirigit a tots
els alumnes
de primària

20,00 €

De 5è endavant

25€ per alumne
(pot assistir tot
sol o en
familia)

Divendres

INFORMÀTICA II :

Divendres

17;30 a 18:30

Adults (pares,
mares, amics...)

25, €

Divendres

16:30 a 17:30

3r fins 6è

25, €

INFORMÀTICA

Es treballa totes les àrees
físiques,
l’elasticitat i la coordinació.
Esport que combina el treball
amb equip, la destresa, l’agilitat
físiques i mental

35€

FOTOGRAFIA
DIGITAL

Nivell intermedi per
adults

OBSERVACIONS
Espai per realitzar els deures i
estudis. En el cas que no en
portin es reforçaran fent resums,
esquemes, mapes conceptuals...
Desenvolupa la creativitat,
concentració, motricitat fina. Els
ajuda a relaxar-se i expressarse.

Aula del 3r pis de l’institut
19:30 a 20:30

Dimarts i dijous

Dimarts

EDAD
A partir de 1r
de primària

Millora la força física i psíquica.
Treballant el respecte, autocontrol,
esforç personal...
Aula del 3r pis de l’institut
Ajuda a desenvolupar l'equilibri i
l’harmonia corporal a través del
moviment dalt rodes.
TOTS HAN DE PORTAT TOTES
LES PROTECCIONS I ELS
SEUS PATINS EN LINEA
Treballaran els conceptes més
senzills de la fotografia per aprendre
a fer bones fotos
ELS
ALUMNES,PARES,MARES...HA
N DE PORTAR LA SEVA
CAMARA
Windows10,Google Chrome,núvol
amb Google Drive(compartir
arxius,documents google,fulls
càlcul...)seguretat en lines,google
fotos, youtube...
Windows 10(arxius,finestres,
programes).buscar informació a
google, núvol amb google Drive
(crear,compatir treballs online...)
Google fotos i iniciacióa la
programació amb Scratch.

Fitxa Matrícula Activitats Extraescolars Primària
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

