EXTRAESCOLARS EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2018-19
Aikido
Art marcial modern d’origen japonès on es busca l’harmonització i el creixement de la
persona. Alumnes de 1r fins a 5è dimarts i dijous de 18’30h a 19’30h
Alumnes de 6è dilluns i dimecres de 19’30ha 20’30h.
Preu: 2 dies 36€ i 1 dia 22€
Inici: 12 de setembre
Setembre gratuït si es formalitza la inscripció abans d’octubre.

Anglès
Aquest curs estrenem material i metodologia Cambridge.
Horaris al matí de 8h a 8’45h de dilluns a divendres per als cursos de 3r fins a
6è.
Inici 1 d’octubre
Preu: 52€ al mes

Horaris de tarda:
1r dimarts i dijous de 17h a 18’30h
2n dimarts i dijous de 17h a 18’30h
3r dimarts i dijous o dimecres i divendres de 17h a 18’30h
4t dimecres i divendres de 17h a 18’30h
5è dilluns i dimecres 17h a 18’30h
6è dilluns i dimecres 17h a 18’30h
Preu: 45€
En cas que no s’omplin els grups amb un mínim de 5 persones no es tirarà endavant
l’horari.
Coordina celia.delara@salesians.cat

Balls moderns
Ballarem i dansarem amb molt ritme i entusiasme. Farem diferents tipus de balls que
aniran aprenent i perfeccionant al llarg del curs. Farem dos festivals a l’escola.
Alumnes de 1r i 2n dilluns i dimecres 17h a 18’15h
Alumnes de 3r a 6è dimarts i dijous de 17h a 18’15h
Coordina: josep.lopez@salesians.cat
Preu: 34€
Inici: 12 de setembre

Bàsquet

Els horaris per a cada equip són:
Escola de bàsquet 1r i 2n dilluns i dimecres de 17h a 18’30h
Benjamí, 3r i 4t, dimarts i dijous de 17h a 18’30h
5è dimarts i dijous de 17h a 18’30
6è masculí dimarts i dijous de 17’45 a 19’15h
Coordina Enric Cairó: enric.cairo@salesians.cat
Preu: inscripció d’equips federats 65€ i la inscripció dels no federats 50€. Tots tindran
quotes de 35€ d’octubre a maig.
Inici 12 de setembre
Setembre gratuït si es formalitza la inscripció abans d’octubre

Batucada
L’activitat consisteix en crear un grup de percussió on els alumnes puguin
aprendre a tocar diferents instruments i després practiquin ritmes de batukada i de
samba tots junts.
Dijous de 17h a 18’30h
Inici: 4 d’octubre
Preu: 27 €

Futbol sala
Els horaris per a cada equip són els següents:
Prebenjamí 1r, dilluns i dimecres de 17h a 18’30h
Prebenjamí 2n dilluns I dimecres de 17h a 18’30h
Benjamí 3r i 4t, dimarts i dijous de 17h a 18’30h
Aleví, dimarts i dijous de 18’30h a 20h
Coordina Jordi Rincón: jorge.rincon@salesians.cat
Preu: inscripció 65€ i quotes de 35€ d’octubre a maig
Inici: 12 de setembre
Setembre gratuït si es formalitza la inscripció abans d’octubre.

Judo
Practica el Judo amb esforç i disciplina, pots arribar fins a cinturó negre. Dilluns
i dimecres de 18’30h a 19’30h tots els cursos
Preu: 2 dies 36€ i un dia 22€
Inici: 12 de setembre
Setembre gratuït si es formalitza la inscripció abans d’octubre.

Taller mestre Xef
Manipular, crear, olorar, tastar... menjar-te el que has cuinat!! Quin plaer!. Podran
manipular i crear delícies culinàries.
Alumnes de 1r fins a 4t de 17h a 18’30h
Inici: 1 d’octubre
Preu: 32€

Robòtica
La robòtica és una eina excel·lent per promoure habilitats i competències claus
per al futur dels nostres fills. Estructurar idees , planificar i convertir l’entorn en llenguatge
lògic perquè les màquines entenguin les ordres que els hi donarem.
Aquest curs està programat en 3 blocs, un per a cada trimestre: 1r bloc construir
una màquina, 2n bloc preparar el motor per a la màquina creada i 3r bloc programar la
màquina. Participarem en reptes fora de l’escola.
Dimarts i dijous de 17h a 18’15h
Inici: 2 d’octubre Preu: 37€

Repàs assistit
Aquesta activitat està pensada per a què els nens i nenes puguin tenir una estona
on poder concentrar-se, agafar un hàbit d’estudi, i millorar en l’aspecte acadèmic. Hi
haurà un seguiment de la mestra de l’activitat amb els tutors i tutores dels vostres fills i
filles.
Dirigit a alumnes de tota la primària.
Torn de dimarts i dijous o dilluns i dimecres de 17h a 18’15h
Inici: 1 d’octubre
Preu: 36 Euros

Lectoescriptura
Les classes de lecto-escriptura seran sota recomanació dels tutors i de la coordinadora
del SAPP. Adreçat al cicle inicial.
Dilluns i dimecres de 17h a 18’15h o dimarts i dijous de 17h a 18’15h
Inici: 1 d’octubre
Preu: 36€

