
 PER INFANTIL FINS A 2n DE PRIMÀRIA

“SENSIBILITZACIÓ MUSICAL" 
AL MIGDIA

(FINS A 3r DE PRIMÀRIA)
DIA: DILLUNS : GRUP 1 HORA: 13H45-14H45 QUOTA MENSUAL: 22€

DIMARTS:   GRUP 2

(Confirmarem per e.mail el grup del vostre fill/a el 25/09/20 )

Apropar la música de manera que trobin en ella una forma d’expressió
i comunicació per mitjà d’instruments d’aula, del propi cos i de la veu .

Inscripcions obertes fins el 20 de

setembre!

Reserva plaça ara amb la 
bestreta!!!

 DE PRIMÀRIA A 2.ESO

“ROBÒTICA" 
AL MIGDIA

Aprenentatge i motivació per a les matemàtiques, la ciència i la tecnologia
mitjançant el disseny i la construcció de robots educatius amb la
innovadora metodologia Lego Education.

Tallers de diferents nivells de dificultat, segons l’edat i els coneixements previs

Edifici SANT JOSEP :      DIMARTS (Nivel 1) o DIMECRES (Nivel 2)    

Edifici COR DE MARIA:  DILLUNS (Nivel 1)  o  DIJOUS     (Nivel 2)

(Confirmarem per e.mail el grup del vostre fill/a el 25/09/20 )

HORA: 13H45-14H45   QUOTA MENSUAL: 30€

 PER INFANTIL FINS A 3r DE PRIMÀRIA

“CONTES PER FER-SE GRAN”

AL MIGDIA

(FINS A 2n DE PRIMÀRIA)

A partir dels contes treballarem les emocions i els valors que ens 
acompanyaran al nostre creixement personal. De cadascun en 
traurem un petit gran record.

DIA: Dijous HORA: 13H45-14H45 QUOTA MENSUAL: 22€



 DE INFANTIL  P5  FINS A 3r DE PRIMÀRIA

DIA: PER DETEMINAR

HORA   17H00- 18h30

QUOTA MENSUAL:

15 €/mes la classe a l’escola o
20 € /mes  Escola + Pavelló d’Esports de la Corxera

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden trobar a la nostre web.

IMPORTANT: Les inscripcions aniran per ordre de bestreta.

S’hauran d’omplir totes les dades i entregar-les dins del termini establert (20 de setembre).

Les quotes de l’activitat se satisfaran mitjançant 2 rebuts trimestrals (octubre i gener) i 1 rebut bimensual (abril). La bestreta de 40€ serà descomptada de l’última quota.

El mínim de nens per formar un grup será de 10 alumnes.

Si l’activitat es desenvolupa al l’altre edifici, ens encarreguem d‘acompanyar els nens a l’anada. La recollida és a càrrec dels pares a l’edifici on es fa l’activitat.

En cas de sol·licitar una inscripció per alguna activitat on ja no hi hagi places, es procedirà a apuntar l’alumne/a en la llista d’espera per aquesta activitat. En el moment que hi

hagi alguna baixa d’aquesta activitat, o en el moment que hi hagi nens/es suficients per obrir un altre grup, notificaríem la plaça als/a les alumnes de la llista d’espera, per rigo-

rós ordre de sol·licitud.

Si es notifica l’alta un cop iniciat el mes, es carregarà l’import total de la quota mensual. Les inscripcions es renovaran a l’inici de cada curs, encara que hagi estat apuntat en el curs

anterior.

El C.B. SANT FELIU ofereix aquesta activitat extraescolar amb dos idiomes  ANGLÈS –

CATALÀ/CASTELLÀ de P5 fins a 3r de primària, de les 17:00h. a 18:30h. a l’escola, amb opció

d’una classe suplementària tots plegats al Pavelló Municipal de la Corxera 

de les 17:15h. a les 18:45h.

L’activitat es realitzarà en el mateix pati de cada edifici.

Fent una trobada d’escoles trimestral, que se celebrarà en cap de setmana

al Pavelló Municipal de la Corxera
Els principals objectius a treballar es desglossen en tres grups:

ESQUEMES MOTORS ( Caminar-córrer, saltar, llançar-agafar etc...)

CAPACITATS COORDINATIVES BÀSIQUES ( Coordinació, orientació, equilibri, rítmica)

APRENENTATGE DELS ELEMENTS TÀCTICS I TÈCNICS BÀSICS ( Responsabilitat individual, 

aprendre a jugar amb equip, regles bàsiques, botar, tirar, passar la pilota, entrar a cistella,...)

Aquest aprenentatge s’ajustarà de forma gradual i per grups, al nivell dels participants en 

l’activitat

“FLYERBASQUET”

Espai per divertir-se i aprendre a jugar un esport d’equip com és el BÀSQUET i practicar 

l’ANGLÈS


