APIMA CP ES CANYAR curs 2021/2022
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL CENTRE
Totes aquestes activitats es duen a terme a les instal·lacions de la mateixa escola. L’Apima en coordina
la realització.
Per a l’inscripció cal entregar el full de sol.licitud degudament
emplenat al vostre tutor/a fins el Divendres 1 d¨Octubre
Les activitats es paguen directament als monitors.
Presentau-vos directament a l’escola el primer dia d’activitat .
LES ACTIVITATS COMENÇARÀN DIA 4 D, OCTUBRE

REPÀS
Horari: Dilluns a Dijous de 16-17 h
Preu : 5€ PER CLASSE

ESCACS
. HorariI: Dilluns de 16-17h
. Monitor: Manuel Queirolo
. Preu: 25€ nin

TEATRE
Es treballa l’expressió corporal, la fluïdesa verbal i el joc en equip. Es fa una representació
anual dins la “Mostra de Teatre Escolar”.
Horari (hi hauràflexibilitat de grups i horaris en funció del nombre d’inscrits):
Dimecres de 16:00 a 17:30 (nins i nines de 1r i 2n).
Dijous de 16:00 a 17:30 (nins i nines de 3r i 4t).
Divendres de 16:00 a 17:30(nins i nines de 5è i 6è).
Assajos al Teatre Municipal de Manacor
TOT EL CURS.
Durada: L´ACTIVITAT COMENÇARÀ EL MES DE OCTUBRE.
EN CAS DE CANVIS , EL MONITOR ES POSARÀ EN CONTACTE AMB VOSALTRES
Preu: 45€ Trimestrals (total any: 3 quotes ) O 145€ Anuals
Director: SebastiàAdrover

FUTBOL NO FEDERAT
Practicaràs un esport on la diversió està assegurada, aprendràs a jugar a futbol, a respectar i
valorar els companys. Milloraràs la teva condició física, coneixeràs els valors que fomenta
l’esport i la importancia d’una alimentació saludable. Es requereix un mínim de 5 nins
inscrits.
Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 17:00.
Durada: 4 d’Octubre fins el darrer dia lectiu.
Preu: 20€ Mensuals més 25€ d’INSCRIPCIÓ
Organitza: ETEMR (Escola de Tecnificació Mariano Ramon).
AL PATI DE L, ESCOLA

ANGLÈS TOTAL ENGLISH”
“Learning English can be funny”. Activitat lúdica en anglès. El principal objectiu és que els
nins experimentin, aprenguin i gaudeixin de l’anglès mitjançant jocs, concursos, teatre,
debats entre altres. Per tal que vinculin l’anglès amb una experiència positiva i practiquin
l’expressió oral d’una forma col.lectiva.
Mínim 6 alumnes per grup. Es faran un o dos grups en funció del nombre i
edatdelsinscrits.
Horari:Dijous de 16:00 a 17:00
Preu: 28 €/mes
Durada: 4 d, Octubre al 31 de maig.
Organitza: Totalkidz ServeisEducatius.

ROBÒTICA
Activitat lúdica de robòtica, ciència I tecnología per desenvolupant habilitats i competències
del segle XXI. Fomenta la creativitat, les nocions bàsiques de informática i la resolució de
problemes.
Les sessions es fonamenten en la construcción activa i el descobriment guiat per l´alumnat.
Els participants treballenen grups reduïts per projectes i interessos seguint el mètode
científic. Mínim 6 alumnes per grup.
Horari:Dimecres 16:00 a 17:00
Preu:35 €/mes
Durada: Primera setmana d’octubre fins al 31 de maig.
Organitza: Totalkidz Serveis Educatius.
Possibilitat d, oferir l,activitat 2h a la setmana, en cas que hi hagui demanda

INSCRIPCIÓ

NOM DE L,ALUMNE
CURS
ACTIVITAT

