Activitats extraescolars de primària

Inscriviu-vos abans del dia 1 de setembre i
gaudiu d’un descompte important!
Curs 2022/2023

Consulteu els horaris segons l’activitat
Horari de migdia
dilluns
Anglès
De 1r a 6è

dimarts
Anglès
De 1r a 6è

dimecres
Anglès
De 1r a 6è

dijous
Super
músics
De 1r a 6è
Anglès
De 1r a 6è

divendres

Horari de primera hora
dilluns
Gimnàstica
artística
1r, 2n i 3r

dimarts
Robòtica
grup
avançat
de 2n a 6è
Judo
de 1r a 6è

Hip-Hop
1r, 2n i 3r
Multiesport,
1r, 2n i 3r
4t, 5è i 6è

dimecres
Gimnàstica
artística
1r, 2n i 3r

dijous
divendres
Iniciació a la Patinem
robòtica de
2n a 6è

Hip-Hop
1r, 2n i 3r
Multiesport,
1r, 2n i 3r
4t, 5è i 6è

Horari de segona hora
dilluns
Gimnàstica
artística
4t, 5è i 6è
Hip-Hop
4t, 5è i 6è

dimarts

dimecres
Gimnàstica
arística
4t, 5è i 6è
Hip-Hop
4t, 5è i 6è

dijous

divendres

Aspectes generals
Per tal de poder confeccionar els grups, és
important fer la inscripció al més aviat
possible. Per això, si es fa la inscripció
abans del dia 1 de setembre només
haureu de pagar la meitat de la matrícula.
Podeu fer la inscripció a la botiga online de
l’escola o bé a secretaria, de 8 a 18 h.
Aquest descompte no es podrà fer en
l’activitat d’anglès.
Les activitats s'iniciaran a partir del dia 5
de setembre.
La inscripció de l'alumnat és per a tot el
curs escolar. En cas de baixa voluntària,
no es retornarà l’import abonat.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar
alguna activitat si no s’arriba al nombre
mínim d’inscrits. També hi ha un màxim
d’alumnes per activitat.
En cas que es faci una inscripció quan
l'activitat ja hagi començat, s’haurà
d’abonar la matrícula juntament amb la
mensualitat.

Multiesport: bàsquet, handbol, futbol,
mini-volei, hoquei
Adreçat als alumnes de (1r, 2n i 3è de
primària i segon grup de 4t, 5è i 6è).
Un tastet d’esport per descobrir modalitats
diferents d’activitat física i esportiva, tot
gaudint de la seva pràctica.
Els alumnes que fan aquesta activitat
participaran, un dissabte al mes, en les
activitats
programades
pel
Consell
Esportiu.
Inici: 5 de setembre.
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 18:10 h.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 36 € d’octubre a juny.

Super Músics
Aquesta activitat deixa de considerar-se
extraescolar. Al començament de curs el
Carles Massó explicarà a l’alumnat de
primària els detalls. Es realitzarà els dijous
de 13:45 h a 14:45 h (de 1r a 6è de
primària). Informació del preu de l’activitat
més endavant.

Gimnàstica
artística
(masculina
i
femenina)
Flexibilitat, esforç i coordinació donen com
a resultat una activitat completa.
Horari: de 1r a 3r de primària dilluns i
dimecres de 17 h a 18:30 h.
De 3r a 6è de primària dilluns i dimecres
de 18:10 h a 19:30 h.
Recordem que per realitzar aquesta
activitat s’haurà d’adquirir el mallot de
gimnàstica.
Els grups van separats per cursos, però es
poden fer modificacions per adaptar horaris
o nivell de l’alumnat.

Inici: 5 de setembre.
Preu:matrícula de 60 € i una quota
mensual de 36 € d’octubre a juny.
Hip-hop
Combinació d’estils urbans amb els quals
ens mourem i gaudirem treballant
l’expressivitat, la tècnica, el ritme i la
coordinació.
Els grups van separats per cursos, però es
poden fer modificacions per adaptar horaris
o nivell de l’alumnat.
Per realitzar aquesta activitat caldrà portar
roba còmoda i bambes esportives o bambes
de jazz.
Horari:1r, 2n i 3r de primària, dilluns i
dimecres de 17 h a 18:10 h.
4t,5è i 6è de primària,dilluns i dimecres de
18h a 19h.
Inici: 5 de setembre.
Els grups van separats per cursos, però es
poden fer modificacions per adaptar horaris
o nivell de l’alumnat.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 36 € d’octubre a juny.

Patinem
Adreçat als alumnes de 1r a 6è de primària
que vulguin aprendre a patinar, treballar
l’equilibri i, sobretot, els patins han de ser
de quatre rodes.
Horari: divendres de 17 h a 18:10 h.
Inici: 9 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 26 € d’octubre a juny.

Judo
Treballarem les seves tècniques a través
dels jocs, aprendrem posicions claus i
exercicis i ens ho passarem molt bé.
Per fer l’activitat portarem quimono.
Inici: 6 de setembre.
Horari: dimarts de 17 h a 18:30 h.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 26 € d’octubre a juny.

Robòtica (de 2n a 6è)
La programació i la robòtica educativa és
un sistema d'ensenyament basat en el
constructivisme que permet afavorir la
creació de nous escenaris d'aula on
l'alumnat és protagonista actiu i reflexiu del
seu aprenentatge a través del disseny i
l'elaboració de creacions pròpies, i on es
potencia el desenvolupament de les
habilitats i les competències.
Horari: Dimarts de 17 a 18:10 alumnat ja
iniciat.
Possibilitat d’obrir un segon grup per
alumnat que comencen.(dijous de 17 a
18:10)
Inici: 6 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 26 € d’octubre a juny.

Anglès
Basem tot el nostre ensenyament en una
metodologia comunicativa, donant prioritat
a la lliure expressió dels alumnes, perquè
un dels objectius més valorats per
nosaltres és la capacitat que adquirirà

l'alumnat per a comunicar-se de forma
natural.
La inscripció es fa a Salt Centre, C/ Sant
Francesc, 18. En el moment de la
inscripció es realitzarà una petita entrevista
al nen/a.
Podeu confirmar l’entrevista tot trucant als
telèfons 937893895 o bé 683650423.
Horari: dilluns i dimecres o dimarts i dijous
de 13:45 a 14:45 h.
Preu: matrícula de 30 € i una quota 68 €
mensuals d’octubre a juny.
Material: 65 € aproximadament.
Pagament a Salt idiomes

