OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCACS
Pot semblar complicat i avorrit, però és tot el contrari. Els
escacs realitzen una contribució molt important en el
camp de l’educació: memòria, reconeixement de patrons,
presa de decisions i reforç. Els escacs ensenyen als nens
a pensar i a concentrar-se. Vine a descobrir un fantàstic
joc on podràs desenvolupar tota la teva creativitat. Entra
en un món màgic!

ROBÒTICA
Si vols aprendre a dissenyar i construir robots, aquesta
és la teva oportunitat.

Alumnes de 1r a 6è
Dilluns i divendres
de 17 a 18
a càrrec de Oryctes

Alumnes de 1r i 2n
Dilluns de 17 a 18
Alumnes de 3r a 6è
Dimecres de 17 a 18
a càrrec d’Edukemnos

PATINATGE
Si t’agrada sentir-te lliure com un ocell, imaginant-te en
un núvol i deixar-te portar per la música que et fa volar
a 3 metres del terra, no t’ho pensis i prova el patinatge.

POLIESPORTIU
Si t’agrada l’esport en general, col·lecciones cromos de
futbol, mires com juguen els grans, tens ganes que arribi
l’hora del pati per xutar una pilota o córrer amb els teus
amics o si la teva assignatura és l’educació física, sens
dubte apunta’t al poliesportiu. Amb la possibilitat
d’enfrontar-te a les millors escoles de Mataró. L’escola et
necessita!

ANGLÈS
Si vols seguir aprenent una altra llengua , apunta’t!

Alumnes de 1r a 6è
Dilluns i dimecres de
17 a 18
a càrrec de Oryctes

Alumnes de 1r a 4t
Dimarts i dijous de
17 a 18
a càrrec de Oryctes

Alumnes de 1r i 2n
Dimarts i dijous de
17 a 18
a càrrec de Challenge
– Escola d’anglès

ESPORT ALEVÍ
Escollim entre futbol o handbol per entrenar i fer un equip
a l’escola que jugui amb altres escoles de Mataró.

Alumnes de 5è i 6è
Dimarts de 17 a 16
Divendres de 17 a
18
a càrrec d’Oryctes

TEATRE
Si t’agradaria veure pelis o series i t’agradaria ser com ells
apunta’t a teatre. Experimenta la llibertat individual dins
d’un col·lectiu i sent com tens alguna cosa a dir en aquest
món. Divertit, apassionant, deshinibidor,... Reforç molt
potent per l’aula: memòria, capacitat d’escolta, vocabulari
i pronúncia.

JUDO
Recomanat per la UNESCO, UN o UNICEF, és un dels
esports més adequats des de la infància. A més d’un
benestar físic i mental, desenvolupa grans valors
educatius: respecte, companyonia, disciplina, constància,
control d’un mateix, acceptació del resultat, construcció
de la personalitat individual i social... i tot això jugant! Va
ser creat pel pedagog japonès i primer membre asiàtic del
COI, Jigoro Kano.

TALLER DE MANUALITATS
Si el que t’agrada és crear, dissenyar, enfangar-te,...
apunta’t-hi. Aprendràs a expressar-te, comunicar-te a
mostrar els teus sentiments i a dir com veus el teu món.
Combina la realitat amb la imaginació, reforça
l’autoestima, la tolerància i la sensibilitat. Millora la
concentració i atenció. No importa si ets un prodigi o no,
importa que facis allò que desitges amb tota la il·lusió.

HIP-HOP
Si quan sents música el cos es belluga sol? No t’ho
pensis i vine a ballar, aprendràs
nous ritmes i passos increïbles. Tot amb una gran
professional.

Alumnes de 1r a 6è
Dijous de 17 a 18
a càrrec d’Oryctes

Alumnes de 1r a 6è
Divendres, de 17 a
18
a càrrec de Oryctes

Alumnes de 1r a 4t
Dimarts i dijous de
17 a 18
a càrrec de Oryctes

Alumnes de 1r a 4t
Dimecres de 17 a 18
a càrrec de Oryctes

• Totes les activitats estaran subjectes a les instruccions del Departament d’Educació en relació a
l’organització dels grups davant el COVID19. Els grups estaran delimitats i seran estables
• Donada l’excepcionalitat de l’inici de curs, les activitats no començaran fins el dia 1 d’octubre. Caldrà
formalitzar-ne la inscripció abans de l’inici de les activitats.
• Durant el setembre el centre organitzarà grups de permanències per les famílies que necessitin un espai
per la conciliació amb la jornada laboral. Aquestes permanències també estaran formades per grups estables
i tindran un cost per les famílies que siguin usuàries del servei.
• Un cop tinguem les instruccions detallades del Departament d’educació de com i de quina manera
s’organitzaran els grups d’extraescolars en farem difusió.

Podeu començar a gestionar la resta d’extraescolars omplint el següent formulari. Si teniu dificultats per
accedir-hi, també el podreu trobar al web del centre.

https://forms.gle/8fg1RgEuLwHQWW1z7

