ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-22
ACTIVITATS A INFANTIL
Dansa Creativa, P4 i P5 (dimecres 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.
Dinàmiques esportives, P4 i P5 (dijous 16.30-17.50h) - 22€/mes. Ens iniciarem en l’esport mitjaçant el
joc idinàmiques lúdiques. Durant el transcurs del curs es realitzaran alguns exercicis més analítics per tal
d’aprendre aspectes bàsics del futbol, bàsquet, handbol, atletisme...
ACTIVITATS A PRIMÀRIA
Roda-esports 12, 1er i 2on (dimarts 16.25-17.45h) - 40€/mes dos dies; 25€/mes. Ens iniciarem a
l’aprenentatge del bàsquet, l’handbol i el futbol mitjançant diverses activitats amb la possibilitat de
participar a la lliga dels jocs escolars de la ciutat els dissabtes. També es faran tastets d’altres disciplines
esportives al llarg del curs com el volei, l’hoquei...
Roda-esports 34, 3r i 4rt (dimecres i/o divendres 16.25-17.45h) - 40€/mes dos dies; 25€/mes un dia.
Seguirem i aprofundirem en l’aprenentatge del bàsquet, l’handbol i el futbol mitjançant diverses
activitats amb la possibilitat de participar a la lliga dels jocs escolars de la ciutat els dissabtes. També es
faran tastets d’altres disciplines esportives al llarg del curs com el volei, l'hoquei…
Roda-esports 56, 5è i 6è (dilluns i/o dimarts 17:50-18.50h) - 40€/mes dos dies; 25€/mes un dia.
Seguirem i aprofundirem en l’aprenentatge del bàsquet, l’handbol i el futbol mitjançant diverses
activitats més analítiques amb la possibilitat de participar a la lliga dels jocs escolars de la ciutat els
dissabtes. També es faran tastets d’altres disciplines esportives al llarg del curs com el volei, l’hoquei…
Aikido 234, 1er, 2on i 3er (dimarts 16.25-17.45h) - 22€/mes. T'agraden les arts marcials? L'Aikido és una
art marcial defensiva i no violenta on es realitzen exercicis de respiració, es milloren les aptituds i
capacitats de coordinació motriu a més de les relacions interpersonals i l'autoconfiança.
Patinatge iniciació, tots els cursos de primària i P5 (dijous 16:25-17:45h) – 22€/mes. Patinar amb els
companys mentre fem activitats diverses, esports, jocs i coreografies amb patins de rodes o línia.
S’aconsella l’ús de proteccions a genolls, colzes i mans.
Batucada iniciació, tots els cursos de primària i P5 (dilluns o dijous 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.
Escalada 1234 (dilluns de 16.25-17.45h es recull al Búlder Planet)- 30€/mes. Coneixeran l’escalada en
aquest rocòdrom del centre de Mataró a través d’una metodologia basada en el joc l’adaptació al cos i
joc motor pels que s’inicien.
NOU: LAC: (dimecres de 16.25-17.45h)- 22€/mes. Activitat d’exploració i experimentació científica on
guiats per temàtiques trimestrals transversals (cuina, màgia, circ…), poder indagar i expressar la nostra
curiositat i el gaudir de la descoberta. Ens farem preguntes i hipòtesis, investigarem i crearem petits
enginys. diversió a través de la ciència i la tecnologia.

ACTIVITATS DE MIGDIA A PRIMÀRIA
NOU: Playing: (dimecres de 12:40 a 13:40, de 1r a 3r. de 13.50 a 14:50, de 4rt a 6è) -18€/mes. L’activitat
consisteix en treballar l’anglès d’una manera lúdica. Gaudir d’un aprenentatge de la llengua a partir de
recursos i activitats que fomentin la millora de l’ús de la llengua tant a nivell oral com escrit.
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT
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Us recordem que els nens berenen abans d’iniciar les activitat.
A totes les extraescolars d’activitat física cal 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 o el monitor/a, en cas
que sigui viable.
Quant a l’activitat d’escalada, els monitors els venen a recollir a l’escola però un cop finalitzi
l’activitat cal anar-los a recollir directament al “Bulder Planet”, C/Antoni de Campmany, 62.
Les activitats es realitzaran del 4 d’octubre de 2021 al 27 de maig de 2022.
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 del dos edificis el dia 27 de
setembre.
Tota la comunicació de la comissió serà efectuada via correu electrònic (demanem facilitar un
correu electrònic vàlid).
Només en cas de que una activitat no pugui realitzar-se per manca d’inscripcions es farà una
notificació per correu electrònic a les famílies afectades.
Cal fer entrega de l’autorització corresponent en el cas que un alumne pugui marxar sol/a una
vegada finalitzada l’activitat.
No es pot inscriure una activitat extraescolar si no s’està al corrent de tots els pagaments de
quota AFA, menjador o altres activitats organitzades per l’AFA o l’escola.

Si es vol baixa o alta d’una activitat caldrà fer-ho mitjançant el full de baixa/alta disponible a consergeria
ABANS DEL 25 DEL MES ANTERIOR AL MES EN EL QUAL ES VOL FER EFECTIVA LA BAIXA o ALTA.
QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S?
-

Ompliu el full, amb totes les dades necessàries i marcan aquelles activitats que es realitzaran.
Cal un full per a cada alumne.
Els fulls que no s’hagin enviat al correu electrònic a les 16.30h del 17/09/21 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

