Aules d’Infantil
1dia/15,79€
4dies/38,42€
Inici: dimarts 12 de setembre
2dies/24,88€
5dies/45,38€
Cada dia de 7:45h – 8:45h
3dies/33,51€
Esporàdic 5€
Responsable: Edu Pau
L´acollida és un servei per als que necessiteu que els vostres fills/es entrin a l’escola una hora abans.
L´Edu els espera creant un espai relaxant amb activitats motivadores i lleugeres (contes, jocs, pintura,
relaxació, teatre…). Si porteu l’esmorzar, ens el menjarem!

ACOLLIDA MATINAL (P3,P4 i P5)

P3, P4 i P5
Oferta d’activitats extraescolars 2017-2018
Anglès, acollida, balls, futbol, bàsquet, judo, patinatge....
Activitats
en
anglès

PLAY &
FUN

DILLUNS
DIMECRES
DIVENDRES

ARTS &
CRAFT

P3,P4 I P5
De 17:00 a
18:15

TALES &
STORIES

Aula de
psicomotricitat
i pati
d’educació
infantil.

Inici:
dimecres 13
de setembre
Responsable:
Cristina Sánchez

1 dia: 20,35€

LET’S
SING
*Cada dia
una activitat
diferent.
*Porteu el
berenar!

PLAY & FUN: El joc és indispensable per aprendre i
és per aquest motiu que, amb l’anglès com a llengüa
vehicular, farem tot tipus de jocs: jocs tradicionals,
jocs de diferents països, jocs de taula, jocs de sala
interiors, jocs grupals, jocs esportius... per treballar
la cooperació i fer exercici. Aprendrem més de 100
jocs diferents amb els quals també podrem gaudir en
família.

PATINATGE (P4 - P5)

ARTS & CRAFT: Dibuixos, pintura, teles,
instruments, materials reciclats, fang... Fer
manualitats fomenta la creativitat, la concentració i
permet expressar-se i deixar volar la imaginació.
Mitjançant els diferents tipus de manualitats que
realitzarem al llarg del curs anirem plantejant nous
reptes que segur que ningú no es voldrà perdre. I
encara millor si els infants entren en contacte amb
l’anglès mentre realitzen aquesta activitat. No us ho
perdeu!

INICIACIÓ ESPORTIVA (P4 i P5)
POLIESPORTIU

Inici: dimarts 12 de setembre
Dimarts i dijous 17h – 18.30h
Responsable: David León

PREUS

AULA DE PSICOMOTRICITAT.

INICI: DIMARTS 12 DE SETEMBRE
DIMARTS I DIJOUS DE 17:00 A 18:15

1 DIA: 20,35€
2 DIES: 30,78€
Esporàdic 5€

Responsable: Laia Fernández

Inici: dimecres 13 de setembre

Dilluns, dimecres i divendres 17h-18.30h
1 dia 20,35€
2 dies 30,78€

Esporàdic 5€

Preus en el cas de combinar les activitats de permanències (anglès i ball):
2 dies: 30,78€
3 dies: 37,56€
4 dies: 43,82
5 dies: 50,08€

INICIACIÓ AL BALL. (P3, P4 i P5)

Grups d’iniciació i perfeccionament

26’36€ mensuals.

Exhibicions i trobades de patinatge.

Vols aprendre i divertir-te patinant, tot millorant la tècnica i el ball sobre rodes?
No t’ho perdis! (Patins 4 rodes). Les patinadores tindran la possibilitat de participar a exhibicions i trobades els caps de
setmana. La primera part de la sessió la dedicarem al joc, les bases de dansa i l’expressió corporal.

3 dies 37,56€
TALES & STORIES: Contes tradicionals, ombres
xineses, dibuixos… I un cop estiguem vivint en el món
dels contes, nosaltres ens els inventarem i els
il·lustrarem. I per últim, quan ja serem experts…
podrem representar tots junts petits contes. El
teatre i els contes afavoreixen i potencien
l’expressió oral i l’expressió corporal i són una
oportunitat molt divertida de convertir-nos en els
personatges que tant ens agraden. I a més a més en
anglès!!
LET’S SING: Cantem en anglès! Aprendrem cançons
populars i cançons actuals, escoltarem cançons i les
cantarem. La cançó és un d’aquells recursos màgics
que ens ajuden a educar, a aprendre llengües i,
sobretot, a establir vincles afectius importants amb
els nostres petits.
A través de la cançó podem influir pràcticament en
totes les àrees del desenvolupament infantil.

Patis de l’escola.

A través de petites coreografies introduirem als més petits en el món de la Dansa. Amb el hip-hop i el
Jazz com a fil conductor, els menuts entraran a l’apassionant món de l’expressió corporal.
Veniu a provar! No perdeu l’oportunitat d’iniciar-vos en el món artístic!

Coordinació: Edu López

Pistes esportives
3dies/30,94€ mensuals
2dies/26,75€ mensuals
Grups d’infantil i primària.

Es tracta d´una activitat especialment recomanable per a alumnes de 4,5 i 6 anys; Adreçada a tots aquells nens i
nenes que es volen iniciar a l’activitat esportiva. Podran conèixer i practicar una gran varietat d'esports
convencionals i alternatius: bàsquet, hoquei, handbol, futbol...

ESCOLETA DE FUTBOL SALESIANS
MATARÓ (P4 i P5)
Inici: dimecres 13 de setembre

Coordinació: Edu Pau
eduard.pau@salesians.cat

Camp de futbol

INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ a les oficines
del camp de futbol: (dimarts i dijous)
Entrenaments: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
de 17-18:45 HORES.

L’escola de futbol ofereix als més petits l’oportunitat de formar part del club de l’escola. A través del joc com a
eina principal inculquem valors al menuts de l'escoleta: els eduquem en valors tan importants com el
companyerisme, el respecte i l'estima per l’esport sense tenir en compte els resultats.

ESCOLA DE JUDO (P5)
Inici: Portes obertes divendres 15 i 22
de setembre.

Gimnàs de escola (espai amb tatami)
Gratuït setembre

Divendres de 17´00 a 18´30

16´37 euros/mes (inscripció: 11 euros)
(8 mesos i mig)

ESCOLA DE BÀSQUET (P4-P5)

Patis de l’escola

Entrenadors titulats i col.legiats (cinturó negre)
Responsables: Roger Rabassa i Lluc
Vidiella
Activitat pensada per als nois i noies de P5 com a iniciació al JUDO. Un esport formatiu que treballa
especialment: rigor, coordinació, hàbits, disciplina… INDISPENSABLE XANDALL I SAMARRETA MÀNIGA
LLARGA o JUDOGUI.
Inici: Portes obertes dimarts 12 i dijous
14 de setembre
Dimarts i dijous de 17h a 18:30h
Entrenadors titulats AE Boet Mataró

1 dia 20,35€ mensuals
2 dies 26,75€ mensuals

(9 MESOS)
Amb la col·laboració de l’A.E Boet, iniciem l’activitat de bàsquet a l’escola amb la intenció de donar a conèixer aquest
esport als més menuts de l’escola.

NOU!!!!

MEGA-AULA

GIMÀSTICA RÍTMICA (P5)

1 DIA: 20,35€ Mensuals

Inici: Dilluns 25 de setembre
2 DIES: 26,75€ Mensuals
Dilluns i Dimecres de 17h – 18:30h
CLASSE DE PROVA GRATUÏTA DILLUNS 25 DE SETEMBRE
Responsable: Gisela Siscart
Mínim 6 persones
Amb la col·laboració del CLUB RÍTMICA MATARÓ encetem aquesta nova proposta esportiva adreçada als nens i
nenes de P5. Esport molt creatiu on es pretén plasmar en coreografies el treball de coordinació, agilitat i ritme. També
treballem la tècnica dels aparells com la pilota, la corda, cèrcol, cinta i maces.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 2017-2018 INFANTIL
Us presentem les activitats extraescolars del curs 2017-2018. Les propostes formen part del projecte
educatiu del nostre centre i s’incorporen al conjunt de l’oferta educativa.

Normativa de les activitats extraescolars:
- La inscripció a les activitats extraescolars és anual (per a tot el curs).
- Algunes activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de la inscripció.
En el cas de no arribar a un mínim d’alumnes, l’activitat no es durà a terme i es proposaran alternatives
sempre que sigui possible.
- En el cas que algun dia el vostre fill/filla no pugui participar en l’activitat cal comunicar-ho a recepció amb la
màxima anel·lació possible.
Totes les activitats estan coordinades per l’Eduard Pau i en Raül Herrero, professors de l’escola. Per a més informació:
eduard.pau@salesians.cat o raul.herrero@salesians.cat
2 germans: 10% de dte. per germà. Diverses activitats: 10% de dte. en l’activitat més econòmica.

INSCRIPCIONS A LA RECEPCIÓ DE L´ESCOLA
Nom i cognoms
Curs i grup (2017/18)

Data naixement
Tèlefon de contacte
E-mail
Observacions

INSCRIPCIÓ
Nom de l’activitat

Marqueu amb una X els dies.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Nom pare/mare/tutor:_____________________________________________ DNI:______________
Autoritzo que es puguin fer fotos i filmacions al nostre fill/a en el marc de les activitats extraescolars i que es puguin publicar en cartelleres
i webs relacionades amb les diferents activitats extraescolars (en cas que no vulgueu que sigui així, cal que ho comuniqueu a les
observacions .

Mataró, a _____ de ___________ 201_

Signat:

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els titulars de les dades personals i els seus
representants legals, recollides en aquest formulari, autoritzen expressament a l’Escola Sant Antoni de Pàdua (Salesians Mataró) a tractar aquestes
dades i poder-les incorporar en un fitxer amb la finalitat de poder gestionar l’activitat sol·licitada.
Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i amb fotocòpia del DNI al responsable
del fitxer, a l’adreça Av. Puig i Cadafalch, 80. 08303, Mataró-Barcelona o a la adreça de correu raul.herrero@salesians.cat

