TASTETS 2018

Horari de les activitat:
DIA 4 DE JUNY: DE 16,30h a 17,30h
DEL 5 DE JUNY AL 22 de JUNY: 15,15 a 16,30h.
Preu de les activitats; 5€ per activitat escollida.
Pack estalvi: Activitats tots els dies de jornada intensiva, inclosa la ludoteca, el preu
seria de 59€.
Total dies jornada intensiva: 15
Amb el Pack estalvi de 59€ les famílies s’estalvien 16€, o sigui 3 tastets.
Com fer preinscripcions:
Per les preinscripcions, passem un full amb les diferents activitats i cada família
haurà d’omplir la informació de l’activitat que vol fer el seu fill/a. Es retornarà el full a
coordinació d’extraescolar. Control de totes les sol·licituds.
Mínim de 10 nens/es per activitat.
En el cas que no arribem a aquest numero d’usuaris, l’activitat s’anul·laria .
Si un cop penjades les llistes, veieu que la vostra activitat no ha sortit hi haurà un
marge de dos dies per apuntar-se a una altra activitat.
El termini per les preinscripcions serà del 21 al 23 de maig.
Forma de pagament:


Per domiciliació bancària si tenim les dades.



En efectiu.

El pagament en efectiu serà del 29 de maig al 1 de juny.
Horari de pagament, al mati de 9 a 10h i a la tarda de 4.30 a 5.30h. al menjador.
Durant la jornada intensiva,durant l’estona de l’acollida tarda, realitzarem la
ludoteca, on els nens i nenes podran jugar fer manualitats i gaudir de diferents jocs
dirigits.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
LUDOTECA, de P3 a 6è.
Espai on aprendrem a jugar plegats. Farem diverses activitats com manualitats, taller
d’experiments, contes, jocs, taller de cuina....
INICIACIÓ ESPORTIVA, de P5 a 2on
La iniciació de la pràctica de l’esport en general i com a vehicle per a una vida saludable.
HANDBOL, de 3er a 6è.
Mitjançant aquest esport col·lectiu, iniciem i potenciem el treball en equip alhora que es
desenvolupa l’elasticitat i la coordinació. Treball de les normes del handbol i pràctica de
diverses tècniques en el moment del joc.
TENIS, de P3 a 6è.
Jugar a tennis amb la diversió com a fil conductor i amb l’objectiu de passar-s’ho bé i fer
esport, treballant la coordinació i elasticitat.
KARATE, de P3 a 6è.
D’una manera amena i divertida, ens introduïm en el mon del Karate, respectar i deixar-se
respectar, canalitzant la seva energia.
INICIACIÓ A LA DANSA DE P3 A P5,
Es treballa el coneixement del cos, la coordinació, la musicalitat i els ritmes. Aprendre a
ballar jugant i desenvolupant la seva imaginació i creativitat, així com la confiança amb si
mateixos i la seva autoestima.
ZUMBA INFANTIL DE P5 A 2on.
Activitat de caràcter lúdic i esportiva en que els nens i nenes, a part de divertir-se,
enforteixen i donen flexibilitat al cos mitjançant moviments de ball combinats amb rutines
aeròbiques.
HIP HOP de 3er a 6è.
Activitat artística de caràcter lúdic en el que els nens i nenes tindran la possibilitat
d’expressar-se i comunicar-se a través del llenguatge dels seus propis moviments. Hip hop

és una dansa on es fa activitat física agafant flexibilitat i força muscular d' una manera
divertida.
PATINATGE EN LÍNEA, de P5 a 6è.
Activitat lúdica on enfoquem la seva vessant moral i motriu.
ESCACS, de 1er a 6.
Mitjançant el joc d’escacs potenciarem la concentració, estratègia, memòria, resolució de
problemes i presa de decisions.
INICIACIÓ A LA ROBÒTICA, de P5 a 2on.
Aquesta activitat fomenta interès per la ciència i la tecnologia, adaptada als més petits.
ROBÒTICA, de 3er a 6è.
Aquesta activitat fomenta interès per la ciència , la tecnologia i la matemàtica (STEM) i
desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI.
ENGLISH GAMES, de P3 a P5.
Aprenem, ens familiaritzem i practiquem amb l’anglès mitjançant el joc.
TEATRE ,
INICIACIO AL TEATRE de P3 A P5,
Potenciar l’expressió corporal i emocional. Treballar l’expressió lliure i natural mitjançant
exercicis i jocs.
TEATRE Grup 1 de 1er a 2on,
Potenciar l’expressió corporal i emocional. Treballar l’expressió lliure i natural mitjançant
exercicis i jocs.
TEATRE grup 2 de 3er a 6è.
Potenciar l’expressió corporal i emocional. Treballar l’expressió lliure i natural mitjançant
exercicis i jocs.

