ESCOLA DE FUTBOL SALESIANS MATARÓ
EQUIPS INFANTILS, CADETS i JUVENILS

ESO i BATXILLERAT

Consulteu dies i hores segons categoria
Veure document específic futbol per horaris i preus.

Aula d’estudi guiat, robòtica, escola de teatre, anglès de diferents nivells,
equips de futbol infantil i cadet masculí, judo, activitats musicals ... Quina
és la teva?

SALESIANS ENGLISH ACADEMY
ENGLISH (1r-4t ESO)
Inici: DIMARTS 1 D’OCTUBRE I
DIMECRES 2 D’OCTUBRE

(ESO)

Aules primària
55,80€ (9 mensualitats)

Matrícula: cost llibre de text.
Dimarts i dijous o dilluns i dimecres
de 17:10h-18:15h
Es cobrarà juntament amb la
quota de novembre.
Grups de Pet i First
(Mínim 6 alumnes per grup)
18:15 a 19:30
Dirigida per Núria Rodríguez
HORARIS PROVISIONALS I GRUPS,
DISPONIBLES A PARTIR DE JULIOL
A LA WEB DE L’ESCOLA.
mataro.salesians.cat

Gran nombre de grups,
TOTS ELS NIVELLS
Titulacions oficials.
Per a més informació:
nuria.rodriguez@salesians.cat

PROVES DE NIVELL PER A NOUS ALUMNES: DIMARTS 17 o DIMECRES 18 DE
SETEMBRE 17:15h 1r ESO C

SALESIANS ENGLISH ACADEMY obre un any més i continuem amb 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!

INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ a les
oficines del camp de futbol
Inici dels entrenaments 26 d’agost.

COORDINACIÓ: Edu Pau i Ricardo Guerola
eduard.pau@salesians.cat

Hem treballat per oferir-vos una proposta d’activitats
completa, variada i de qualitat.

Camp de futbol

L’Escola de Futbol Salesians Mataró, segueix creient en el F-11, aquest any ampliant els equips grans.
3 Dies d’entrenament setmanals. Vine a formar part del Club. T’hi esperem!

CLUB DE JUDO (ESO)

Inici: Dijous 12 de setembre
ESO:
Dimarts i dijous de 19’00 a 20’45
Divendres (tecnificació) de 18´30 a 20’00
Entrenadors titulats i col·legiats (cinturó negre):
Roger Rabassa

Gimnàs escola (TATAMI)
40,90 euros/mes
Inscripció: 17 euros (fitxa esportiva + examen de cinturó)

(Setembre - juliol)

Continuem amb el nostre CLUB de JUDO pensat per als nens i nenes de cicle inicial de primària. Un
esport formatiu que treballa especialment: rigor, coordinació, hàbits, disciplina…

AULA D’ESTUDI GUIAT (ESO)
Dimarts, dimecres i dijous
de 17.10h a 18.15h
Professores de la casa:
Elisa Sáez

Aules de secundària
36,80€ (2 dies)
42,55€ (3 dies)
Inici: Dimarts 24 de setembre

Seguiment de deures, millora d’hàbits, tècniques d’estudi, control d’agenda… Una eina més per millorar
el rendiment escolar.
ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ NIVELL 1
AULA D’INFORMÀTICA
(ESO)
Matrícula 50€ per inscripcions abans del 22 de juny
INICI: DISSABTE 05 D’OCTUBRE
Matrícula 75€ per inscripcions després del 22 de juny
Dissabtes de 10:00 a 13:00
1 dia/65€ mensuals inscripcions abans del 22 de juny
Instructors especialitzats
1 dia/69€ mensuals inscripcions després del 22 de juny
Per a més informació info2@learnick.com
(octubre-juny)
Vols iniciar-te en el món de la robòtica i la programació? A través de senzills “kits” de muntatge, podreu
aprendre i gaudir de la robòtica i rebre les primeres nocions de programació. Equip format per
enginyers, psicòlegs i pedagogs.
COMBO! (GRUP DE MÚSICA) ESO
ANTIGA CAPELLA

INICI DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
DIVENDRES DE 18:30 A 19:30

PREU: 12€
Responsable: Pol Barberan
Imprescindible persones ja iniciades en algun instrument.
Nou grup d’animació juvenil! Voleu tocar a les festes de l’escola? Voleu actuar en les celebracions que
fem durant el curs? Voleu ser el centre d’animació de l’escola? Si sabeu tocar algun instrument i voleu
tocar en un grup, aquesta és una oportunitat immillorable! Per primera vegada oferim una activitat
gratuïta amb el compromís de participar a les festes de l’escola.

FRONTÓ (1r – 4t ESO)

Frontó

Ús de les pistes amb vigilància i
assegurança

De dilluns a dijous un dia a la setmana
17:15 a 18:15h

Responsable: Edu Pau

PREU: 8€/MES

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 2019-2020 ESO

i BATXILLERAT

Us presentem les activitats extraescolars del curs 2019-2020. Les propostes formen part del projecte
educatiu del nostre centre i s’incorporen al conjunt de l’oferta educativa del centre.

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 antelació possible.
Totes les activitats estan coordinades per l’Eduard Pau, treballador de l’escola.
Per a més informació: eduard.pau@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 (2019/20)

Data naixement
Telèfon 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 eduard.pau@salesians.cat

