APIMA CP ES CANYAR curs 2022/2023
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL CENTRE
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 30 Setembre Les activitats es paguen directament als
monitors. Presentau-vos directament a l’escola el primer dia d’activitat .
LES ACTIVITATS COMENÇARÀN DIA 3 D, OCTUBRE
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”.
Aquesta activitat es du a terme al Teatre
PREU ACTIVITAT 45E TRIMESTRAL
135E ANY
•

Horari:

1º i 2º Dimecres de 16:00- 17:30 H
3º i 4º Dijous de 16:00-17:30 H
5º i 6º Dijous de 17:30-19:00 H
• Director: SebastiàAdrover
DATA COMENÇAMENT ACTIVITAT, EL MONITOR ES POSARÀEN CONTACTE AMB
FAMILIES

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 6 nins inscrits.
Aquesta Activitat es durà a terme al pati de l,escola
•

Horari: Dimarts 16:00-17:00 H
Dijous 16:00-17:00 H

•

Durada:3 d’Octubre fins 30 Maig

•

Preu: 25€ Mensuals , més 30€ d’INSCRIPCIÓ (inclou assegurança, camiseta màniga
curta d’entrenament i dessuadora).

•

Organitza: ETEMR (Escola de Tecnificació Mariano Ramon).

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.
•

Horari:Dijous 16:00 a 17:00

•

Preu: 35E MES

•

Durada: 3 d’octubre fins al 30 de maig.

•

Organitza: Totalkidz Serveis Educatius.

•

MINIM PARTICIPANTS 8

REFORÇ ESCOLAR
Activitat dirigida a tots els alumnes del centre.
Objectius: fer els deures correctes i ben presentats. Assimilar i consolidar els aprenentatges
impartits a classe, aprendre a estudiar pels exàmens amb esquemes, resums i altres recursos,
reforç de la lectoescriptura.
Grups d’entre 5-8 alumnes. Organització en funció del nivell escolar. Atenció personalitzada a
cada participant.
• Horari:
Dilluns I Dimecres de 16:00 a 17:00. (INDICAU A L’INSCRIPCIÓ ELS DIES DE LA SETMANA QUE
DESITJAU ASSISTIR)
•
•

Preu: 35E MES 1 Hora Setmanal
60E MES 2 H Setmanal
Durada: primera 3 d’Octubre- 30 de Maig

ESCACS

La pràctica d´escacs estimula la intuició, la llògica i la capacitat de concentració, el que
afavoreix el desenvolupament intelectual.
MINIM DE NINS PER GRUP , 4
•

Horari: Dilluns de 15:00-16:00 1er-2on-3er
16:00-17:00 4rt-5nt-6è

•
•

Durada: 3d’Octubre fins 29de maig.

•

Preu: 25 € /MES
180E/ANUAL

•

Monitor: Manuel Queirolo

INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT DE: .....................................................
Nomde l’alumne: ...................................................................…
Curs:..........................
Horari: ...............................................

Telèfon: ...........................

Observacions: ...............................................................................................................

