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Per a més informació:
machado.aeill@gmail.com

Les activitats extraescolars començaran
el 30 de setembre de 2019 i finalitzaran
el 29 de maig de 2020

TARIFES
5 dies
4 dies     
3 dies     
2 dies     
1 dia       

Petits artistes 
Menuda cuina 
Piscina  
Scratch* 
 
*Matrícula  
 

  25 €
  25 €
  37 € 
  42 €
 
  45€
 

  67 €
  60 €
  50 €
  38 €
  21 €

Fes-te soci de l'AFA
i gaudeix de 2€ de
descompte en
qualsevol de les
tarifes!



Aquesta activitat és l'inici als esports. S'ha
de concebre la locomoció com una
globalitat a través del joc i del moviment.

INICIACIÓ ESPORTIVA

Aquesta activitat és l'inici a la natació. S'ha
de concebre com l'inici i la descoberta al
medi aquàtic, el desenvolupament dintre de
l'aigua.

PISCINA

Prenent com a punt de partida la capacitat
innata de bellugar-se trobarem eines
necessàries perquè aquest moviment
esdevingui un recurs que permeti crear
vincles dins del grup a través de diversos
exercicis coreogràfics.

DANSES

Les arts plàstiques ens permeten donar
impuls a la nostra creativitat. La
metodologia de pas per pas ens ajudarà a
fomentar l'autonomia i el progrés en la
psicomotricitat fina per realitzar treballs de
manualitat amb diverses tècniques
plàstiques.

PETITS ARTISTES

Treballarem les arts escèniques a partir
d'aquest gènere i aprendrem tècniques
d'expressió corporal i vocal. L'objectiu és
acabar produint una petita obra al finalitzar
el curs.

TEATRE MUSICAL

Juguem i parlem en anglès. Aquesta activitat
pretén ser un suport a l'estudi de la llengua
anglesa que s'estudia a l'Escola, reforçant el
vocabulari i la gramàtica a través de jocs i
cançons.

FUNNY ENGLISH

Treballarem aquesta art, a partit de la
originalitat i la creativitat. Utilitzarem
diferents tècniques i materials. Es treballarà el
dibuix lliure, abstracte, animat, geomètric i
amb diferents tipus de traç.

DIBUIX

Cuinar és molt més que la transformació
dels aliments, és creativitat i salut.
S'alternarà cuina freda amb calenta, dolça i
salda, per tal d'arribar a ser uns petits grans
xefs.

MENUDA CUINA

Esport individual que ens permetrà conèixer
aquest esport sobre rodes i on aprendrem a
realitzar diverses figures segons el nivell de
cada participant amb la possibilitat de
participar en els Jocs Escolars de Mataró.

PATINATGE ARTÍSTIC

Esport individual que ens permetrà conèixer i
introduir-nos a aquest esport de raqueta.
Aprendrem a utilitzar la pala com eina
indispensable i diferents aspectes tècnics i
tàctics.

PING PONG

P3 i P4

P5

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

El fonament de l'activitat física a través de
l'esport. Iniciació a diferents esports d'equip,
amb la possibilitat de participar en els jocs
Escolars de Mataró. Treballarem hàbits i
valors que es fomenten amb l'esport.

POLIESPORTIU

Els infants aprendran els fonaments de la
programació a través de l'estimulació de la
seva creativitat. La programació permet
ajudar a desenvolupar altres habilitats com la
resolució de problemes, el raonament lògic o
contribuir a altres ciències relaciones com la
matemàtica d'una forma d'allò més divertida.

SCRATCH (CODECLUB) 

Caldrà un mínim de 10 inscripcions
per a dur a terme cadascuna de les

activitats extraescolars


