ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA LLEDONER
CURS 2018-2019

Iniciació musical

L’alumne serà el protagonista del taller i ens
centrarem en que descobreixi el món sonor,
les seves combinacions i que s’acostumi a
escoltar diferents estils musicals.

Tècniques de dibuix
En aquesta activitat es treballaran
diverses tècniques amb diferents
materials, potenciant el gust per
l’expressió i la creativitat.

Anglès lúdic
Anglès Acadèmic
Mitjançant els jocs, activitats
manuals i recursos visuals els infants
aprendran anglès de manera
totalment lúdica.

Multiesport
Aquesta activitat té per objectiu
introduir als infants en el món dels
esports, ja siguin individuals o per
equips.

Patinatge
Consisteix en una activitat sana i
divertida on l'alumne aprendrà a
desenvolupar l’equilibri i sentit del
ritme.

Teatre
Imaginació, expressió corporal i
creativitat. Amb aquesta activitat els
infants, d’una forma lúdica, crearan
un espectacle i gaudirant de la
interpretació.

Manualitats
Es treballaran diverses tècniques
amb diferents materials, potenciant
el gust per l’expressió, la creativitat,
la reflexió i l'afany de superació.

Es donarà una especial importància a la
comprensió auditiva i a la parla de
l’anglès, però també a la part gramatical
i més acadèmica d’aquesta llengua

Cuina
En aquesta activitat oferim als
infants la possibilitat d’apendre les
nocions bàsiques de la cuina.

Robòtica
En aquesta activitat extraescolar
ciència i creativitat s’uneixen per
dissenyar un prototip.

Dansa Moderna
És una activitat sana i animada on
els infants aprendran a
desenvolupar una sensibilització
musical i sentit del ritme a través
de diferents músiques.

Belluga’t
És una activitat sana i divertida on
l'alumne experimentarà amb el seu
propi cos i amb diferents músiques.

Anglès lúdic
P3-2n
Anglès
Acadèmic 3r-6e
Teatre
1r-6è

13:50
A
14:50
Teatre Infantil*
P3-P5

16:30
A
18:00

Dansa Moderna
1r-6e
Cuina Infantil*
P3-P5

Cuina Primària*
1r-6e
Manualitats
P3-P5
Belluga’t
P3-P5
Patinatge
1r-6è

Iniciació musical
P3-2n

Patinatge
P3-P5
Anglès lúdic
P3-P5
Anglès lúdic
1r-2n
Anglès
Acadèmic 3r-6e

Tècniques de
dibuix 1r-6è
Multiesport
infantil
P3-P5
Multiesport
primària 1r-6e

Reunió informativa: 19 de setembre
a les 16:45h.
1 Activitat

18,50€

El període d’inscripció finalitza el 20 de setembre.
El nombre mínim per obrir grup serà de 6 alumnes.

2 Activitats

33€

3 Activitats

48,50€

4 Activitats
Cuina

60€
23€

El nombre màxim d’alumnes en un mateix grup serà de
15. En anglès el nombre màxim serà de 12 alumnes.
Totes les activitats s'iniciaran el dia 1 d’octubre.
El pagament de l’activitat serà mensual. El cobrament de
les activitats es realitzarà la primera setmana de cada
mes.
En cas d’abandonar una activitat a la qual un alumne/a
s'ha apuntat, ho ha de notificar al coordinador i ha de
lliurar la "butlleta de baixa” degudament
complimentada a l’AMPA per fer-la efectiva abans del
dia 25 de cada mes.

