
CICLE  INICIAL 

ACOLLIDA MATINAL (1r i 2n) 
Inici: dimecres 12 de setembre 
Cada dia de 7.45 – 8.45h 
Responsable: Edu Pau 

Aules d’Infantil 
1dia/16,12€                   4dies/39,19€ 
2dies/25,38€                  5dies/46,29€ 
3dies/34,18€                  Esporàdic 5€ 

L´acollidaés un servei per als que necessiteu que elsvostresfills/es entrin a l’escola una hora abans. L´Edu els espera 
creant un espairelaxantambactivitats motivadores: contes, jocs, pintura, relaxació.. 

SALESIANS ENGLISH ACADEMY                     (2n EP) 

ENGLISH (2n de primària) 
Inici: DILLUNS 1 D’OCTUBRE I DIMARTS 2 D’OCTUBRE 
 
Dimarts i dijous o dilluns i dimecres 
de 17,10h-18,15h 
Dirigida per Helena Cañadas 
 
HORARIS PROVISIONALS I GRUPS, DISPONIBLES 
A PARTIR DE JULIOL A LA WEB DE L’ESCOLA. 

mataro.salesians.cat 

Aulesprimària 
54,14€ (9 mensualitats) 
Matrícula: cost llibre de text. Es cobrarà 
juntament amb la quota de novembre. 
(Mínim 6 alumnes per grup) 

 
Gran nombre de grups,  TOTS ELS 
NIVELLS  Titulacions oficials. 
 

Per més informació: 
helena.canadas@salesians.cat 

PROVES DE NIVELL PER NOUS ALUMNES: DIMARTS 18 o DIMECRES 19 DE SETEMBRE 17:15h 1r ESO C 
SALESIANS ENGLISH ACADEMY obre un anymés i continuemamb la nostra oferta d’escola d’anglès. 
Amb grups reduïts segons nivell i edat. Objectius: millorar el nivell i obtenir els diversos TÍTOLS 
OFICIALS DE CAMBRIDGE. Nivell de starters, movers, flyers, KET, PET, i FIRST CERTIFICATE! 
Comença amb el grup d’starters i no deixis passar l’oportunitat! 

PATINATGE (1r – 2n) 
Inici: dijous 13 de setembre 
Dimarts i dijous 17h – 18.30h 
Responsable: David León 

Patis de l’escola. 
Grups de iniciació i perfeccionament 
 
27,29€ mensuals (9 mesos) 

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. 

ESCOLA DE BÀSQUET (1r-2n) 
Inici:PORTES OBERTES  Dijous 13 de SET. 
Dimarts i dijous de 17h a 18:30h 
Entrenadors titulats de l’A.E. Pla d’enBoet 

Patis de l’escola 
1 dia 20,78€ mensuals 
2 dies 27,29€ 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. 

INICIACIÓ ESPORTIVA POLIESPORTIU (1r i 2n) 
Inici: dimecres 12 de setembre 
Dilluns, dimecres i  divendres 17h-18.30h 

Activitat dirigida l’Edu López  
Coordinada per Raul Herrero i Eduard Pau 

Pistes esportives 

3dies/31,56€ mensuals 

2dies/27,29€ mensuals 
(9 mesos) 
 

Activitat adreçada a tots aquells nens i nenes que es volen iniciar l’activitat esportiva. Podran conèixer i practicar 
una gran varietat d'esports convencionals i alternatius: bàsquet, hoquei, handbol, futbol... Els alumnes que vulguin, 
tindran l’opció de  participar a la competició escolar de Mataró. Els partits es disputaran en dissabte. Calendari a 
concretar a finals de setembre. 

ESCOLA DE FUTBOL SALESIANS MATARÓ  
Equips Prebenjamins(1r i 2n) 

Inici: 3 de setembre 
COORDINACIÓ: EDU PAU i PEP FOLQUÉ 
eduard.pau@salesians.cat 

Camp de futbol 
INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ a les 

oficines del camp de futbol: 

Entrenaments: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 
17-19 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 nostres petits de l'escoleta. Eduquem als nens i nenes en valors tant importants com el 
companyerisme, el respecte i l'estima per l’esport sense tenir en compte els resultats. 

CLUB DE JUDO  (1r – 2n) 
Inici:  Dimecres 12 de setembre 

1r i 2n de PRIMÀRIA: Dilluns i dimecres de 
17´00 a 18´45 
Entrenadorstitulats i col.legiats (cinturónegre): 

Roger Rabassa i Lucas Vidiella 

Gimnàs escola (TATAMI) 
32,79 euros/mes  
 
Inscripció: 17 € (fitxa esportiva + examen de 
cinturó) 
(1/2 Setembre-juny) 
 

Continuemamb el nostre CLUB de JUDO pensatpelsnens i nenes de cicle inicial de primària. Un 
esportformatiu que treballa especialment: rigor, coordinació, hàbits, disciplina… 
 

INICIACIÓ AL BALL (1r i 2n) 
INICI: DIMECRES 12 DE SETEMBRE 

DILLUNS I DIMECRES DE 17:00 A 18:15 

Responsable: Carla Trucharte 

MEGA-AULA 

1 DIA: 20,78€ 

2 DIES: 31,40€ 

 

A través de coreografíes elsintroduirem en el món de la Dansa.  Amb el hip-hop i el jazz com a fil 
conductor, els vostres fills entraran a l’apassionant món de l’expressió corporal. 
Veniu a provar! No perdeul’oportunitatd’iniciar-vos en el mónartístic! 
 

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ NIVELL 1  
(1r i 2n) 
INICI: DIMARTS 2 D’OCTUBRE 

Dimarts de 17:15 a 18:45 
Instructors especialitzats  Club Learnick 
 
Per més informació info2@learnick.com 

AULA D’INFORMÀTICA 
 

Matrícula 50€ per inscripcions abans del 29 de juny 
Matrícula 75€ per inscripcions després del 29 de juny 
1 dia/55€ mensuals inscripcions abans del 29 de juny 

1 dia/59€ mensuals inscripcions després del 29 de juny 
(octubre-juny) 

 

Vols iniciar-te en el món de la robòtica i la programació? A través de senzills “kitts” de muntatge, podreu 
aprendre i gaudir de la robòtica i rebre les primeres nocions de programació. Equip format per 
enginyers, psicòlegs i pedagogs.  
 

LET’S START ENGLISH (1r EP) 
Inici: Dijous 13 de setembre 

Dimarts i Dijous de 17:10h – 18:15h 
Responsable: Cristina Sánchez 

AULA DE 1rB DE PRIMÀRIA 

1 DIA: 20,80€ Mensuals 
2 DIES: 31,47€ Mensuals 
CLASSE DE PROVA GRATUÏTA DIMARTS 12 DE SETEMBRE 

 

Curs pont amb els ingredients de l’anglès d’infantil, dirigit als alumnes de 1r de primària per tal de 
facilitar l’accés a la Salesians EnglishAcademy a partir de 2n. Mitjançant activitats lúdiques, divertides, 
dinàmiques,... farem servir l’anglès com a eina vehicular per a relacionar-nos i així enriquir el nostre 
vocabulari i coneixements sobre aquesta llengua. 
 

GIMÀSTICA RÍTMICA (1r-2n) 
Inici: Dilluns 17 de setembre 
Dilluns i Dimecres de 17h – 18:30h 

Responsable: Gisela Siscart (Club rítmica 
Mataró) 
Monitora: Sofia Martínez 

SUPERAULA 

1 DIA: 20,78€ Mensuals 
2 DIES: 27,29€ Mensuals 
CLASSE DE PROVA GRATUÏTA DIMECRES 12 DE SETEMBRE 
Mínim 6 persones 

 
Amb la col·laboració del CLUB RÍTMICA MATARÓ encetem aquesta nova proposta esportiva adreçada 
als nens i nenes de 1r i 2n. 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 2018-2019 CICLE INICIAL 

Us presentem les activitats extraescolars del curs 2018-2019. 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 arecepció amb la 

màximaanel·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(2018/19)  

Data naixement  

Tèlefon de contacte  

E-mail  

Observacions               

INSCRIPCIÓ Marqueuamb una Xelsdies. 

Nom de l’activitat 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 correuraul.herrero@salesians.cat 
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