
Educació infantil
Curs 2021/2022

Responsable: Àlex Rojas
alex.rojas@salesians.cat

Extraescolars
Formulari d’inscripció

Play and Fun (Salesians English Academy)

P3-P4-P5
Dilluns, dimecres i divendres de 17:15 a 18:15
Què fem?
Mitjançant jocs, cançons i danses aproparem l’anglès als 
infants.

Responsable: Roger Benítez 
Inici: dilluns 13 de setembre
Quota mensual: 1 dia: 22,50€ - 2 dies: 35€ - 3 dia: 
42€ (mínim recomanable 2 díes) + cost llibre
AULES P3A

Permanències: (Play & Fun + Iniciació al ball)

P3-P4-P5
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17:15 a 
18:15

Quota mensual: 1 dia: 22,50€ - 2 dies: 35€ - 3 dia: 
42€ - 4 dies: 48,50€ - 5 dies: 55€
AULA P3A - AULA DE PSICOMOTRICITAT EI

Acollida Matinal
P3-P4-P5
De dilluns a divendres de 07:45 a 08:45
Què fem?
Per als més matiner, us esperem creant un espai relaxant 
amb activitats motivadores i lleugeres (contes, jocs, 
pintura, relaxació, teatre...). *

*Consultar l'opció de mitja acollida

Responsable: Eloi González 
lnici: dilluns 13 de setembre
Quota mensual: 1 dia: 18€ - 2 dies: 28€ - 3 dia: 37€ 
- 4 dies: 42€ - 5 dies: 50€
AULES DE PSICOMOTRICITAT (EDUCACIÓ INFANTIL)

Iniciació al ball
P3-P4-P5
Dimarts i dijous de 17:15 a 18:15
Què fem?
Proporcionem un espai on puguem ballar, fer 
circuits psicomotor, relaxació, coreografies,...

Responsable: Elena Bellavista
Inici: dimarts 14 de setembre 
Quota mensual: 1 dia: 22,50€ - 2 dies: 35€ 
AULA DE PSICOMOTRICITAT EI

MATARÓ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQezLuBB1iXJVWRQKypfme2dZGagoUNjZKqo1Qmhq7NAt4Q/viewform?usp=sf_link


Multiesports
P4-P5
Dimarts i dijous de 17:15 a 18:30
Què fem?
Ens iniciem en l'activitat esportiva.
Per conèixer i practicar una gran varietat d'esports 
convencionals i alternatius

Responsable: Marcel Estengre 
Inici: dimarts 14 de setembre 
Quota mensual: 29,50€ 
FRONTÓ

Club de Judo
P4-P5
Divendres de 17:15 a 18:30
Què fem?
Ens iniciem en un esport formatiu que treballa especial-
ment: rigor, coordinació, hàbits, disciplina... divertint-nos!

Responsable: Roger Rabassa 
Inici: divendres 17 de setembre 
Quota mensual: 22,50€ (inscripció 12€)
TATAMI

Iniciació a la percussió
P3-P4-P5
Dijous de 17:15 a 18:15
Què fem?
Ens iniciem en el món de la percussió, comencem a 
treballar diferents ritmes i coreografies, podrem acompan-
yar al gegant Ton en les seves sortides!

Responsable: Colla Gegantera d’en Ton
Inici: dijous 7 d’octubre
Quota mensual: 19€ 
SUPERAULA EP

Escola de Bàsquet (UEM)
P4 - P5
Dilluns i dimecres 17:15 a 18:30
Què fem?
El Valor més important és la FORMACIÓ CONTINUADA 
del jugador i NO el de la victòria. L’Esport i l’Educació 
sempre han d’anar lligats, la qual cosa ens obliga a 
formar el jugador no només com a esportista sinó també 
com a persona.

Responsable: Unió Esportiva Mataró 
Inici: dilluns 13 de setembre
Quota mensual: 25€
DON BONI

Sensibilització musical
P3-P4-P5
Dilluns de 17:15 a 18:30
Què fem?
Treballem la percussió, cantem, ballem…. amb la intenció 
de desenvolupar la sensibilització musical dels instants.

Responsable: Arnau Ponts
Inici: dilluns 4 d’octubre
Quota mensual: 19€ 
SALA DE MÚSICA

Robòtica
P4-P5
Dilluns de 17:15 a 18:15
Què fem?
De la mateixa manera que aprenem a llegir, els nens i les 
nenes aprendrem les bases de la robòtica i la 
programació des de ben petits utilitzant diferents kits de 
robòtica i programació molt manipulatius i experimentals.

Responsable: Club Learnick
Inici: dilluns 4 d’octubre
Quota mensual: 49€ (inscripicó 50€)
AULA D’INFORMÀTICA

Club Esportiu Salesians Mataró (fútbol)

P4-P5
Dimarts i dijous de 17:15 a 18:45
Què fem?
A través del joc com a eina principal eduquem els menuts 
de l’escoleta en valors tan importants com la companyer-
isme, el respecte i l’estima pel futbol.

Responsable: Ricardo Guerola
Inici: dimecres 1 de setembre
Quota mensual: 25€
CAMP DE GESPA




