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PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
Les activitats extraescolars que des de l’Ampa IE La Tordera proposem a les famílies
aquest curs són les següents:

ANGLÈS
Amb un sistema d’ensenyament natural i mitjançant una activitat amb dinàmiques
interpersonals i aspectes lúdics. Creem l’espai adient per l’adquisició i ús de l’anglès.
Introduïm, consolidem i ampliem el lèxic, les estructures i les funcions comunicatives.
Els alumnes aprendran a entendre i a parlar anglès gaudint i sense adonar-se’n.
Calendari i horaris:
•

Infantil: Dilluns de 16:30 a 18h

•

Primària: Dimecres de 15 a 16:30h

•

Secundària: Dimarts de 16 a 17:30h

Duració : 1h 30 minuts
Preu mensual:
•

Infantil i primària: 41.50€

•

ESO: 44€

PISCINA
Metodologia de treball: familiarització, respiració, flotació i equilibri, propulsió, salts i
jocs.
Tots aquests aspectes es portaran a terme en funció de l’edat i el nivell de cada alumne, i
augmentarà la dificultat a mesura que el nen/a vagi evolucionant, fins arribar al treball
específic de la tècnica dels estils.
Calendari i horaris: Dijous de 17 a 17:45h per a totes les edats.
Duració: 45 minuts
Preu trimestral:
•

Infantil: 53.80€

•

Primària: 47.14€

ALOHA
Programa educatiu basat en tres eines claus: l’atac, l’aritmètica mental i els jocs
didàctics.
Els alumnes d’Aloha Menthal Arithmetic exerciten simultàniament ambdós hemisferis del
cervell, traient així més partit de la seva capacitat intel·lectual i experimentant una
millora generalitzada en totes les assignatures, especialment en matemàtiques.
Calendari i horaris: Dimecres de 15 a 17h
Duració: 2 hores
Preu:
•

Matricula curs 60€

•

Mensual: 58€ . S’aplicaran descomptes segons els participants, en grups a partir
de 8 alumnes 54.90€, en grups de més de 12 alumnes 49.90€.

ESCACS

Els escacs són una bona eina per aprendre a pensar jugant. Els ajudarà a desenvolupar
la concentració, el pensament crític, la memòria, la paciència, la tenacitat, la capacitat de
superar la frustació, el pensament lògic, a ser creatius...i tot això amb un tauler de 64
caselles i 16 peces, on els alumnes podran desenvolupar milers de batalles i històries.
De forma molt lúdica podran aprendre des de zero a aprofundir en aquest joc de noves
estratègies i tècniques per aconseguir l’objectiu final...atrapar el rei.
A part del tauler i les peces , s’utilitzaran tecnologies i diferents aplicacions perquè
també puguin practicar amb tablets o ordinadors des de casa.

Calendari i horaris: Dilluns de 16:30 a 17:45h per a totes les edats

Duració: 1h 15 minuts

Preus:
•

Matricula curs: 20€

•

Mensualitat: 19€, dos germans 34.20€ els dos.

K1
A patir de P3 fins a 6`de Primària
Oferim un espai on es desenvolupen diferents activitats cada dimecres.
Alternem tallers creatius, esports, jocs esportius, jocs d’interior i exterior, tallers pintar
cares i Jumpyng Clay, sortides d’entorn i natura i tot un ventall d’activitats per a que
tots els participants puguin gaudir-ne.
Cal destacar que els grups de nens/es més grans d’edat poden optar a un seguit
d’activitats de caire més esportiu en la programació.
La tipologia d’activitats s’adaptarà segons el nombre d’inscrits i es creen subgrups
d’edat per a l’adaptació de la programació.
Calendari i horaris: Dimecres de 15 a 16:30h
Duració: 1h 30 minuts
Preu mensual: 20€
DANSA I MOVIMENT ( Expressió corporal i artística)
Des de P3 Introduïm als infants en el món de la Dansa i la creativitat a través de
dinàmiques i jocs d’expressió corporal i musical, moviment lliure amb ritmes i diferents
músiques per estimular la imaginació, la creativitat, prendre consciència del nostre cos,
de saber com es mou, quines possibilitats té i què podem dir i expressar a través d'ell.
A Primària potenciem l’expressivitat i la capacitat de comunicar-se amb els altres a
través de la música i diferents estils de ball, creant petites coreografies a nivel grupal o
individual, així com aspectes més tècnics per treballar les posicions i el domini del cos,
el ritme i la coordinació.
Calendari i horaris: Dijous de 16:30 a 18h
Duració: 1h 30 minuts
Preu mensual: 25€
MULTIESPORT I PREESPORT
A partir de P4 fins a 2n de Primària ( es creen grups d’edat per Cicles i Nivells)
Conjunt d’activitats esportives i preesportives amb la finalitat de motivar als Infants en la
pràctica de l’esport i l’adquisició d’hàbits saludables. Coneixeran les seves regles,
materials, eines i tècniques.
En aquesta franja d’edat és on comencen a adquirir capacitats físiques , motrius i
cognitives idònies per començar a iniciar-se en el món psicomotriu i esportiu realitzant
des de jocs cooperatius, d’activació sensorial i joc sibòlic ( Educació Infantil), afavorint
el desenvolupament global, ant a nivell psíquic com físic, i a la mesura que cada Infant
vagi coneixent i descobrint nous esports.
Calendari i horaris: Dimarts de 16:30 a 18h
Duració: 1h 30 minuts

Preu mensual: 22€

