Anglès
L’activitat és completament en anglès.
Primària: Amb un sistema d’ensenyament natural: jugant, cantant, dibuixant i participant
activament, creem l’espai adient per l’aprenentatge i ús de l’anglès.
Introduïm, consolidem i ampliem lèxic i estructures
Els alumnes aprendran a entendre i a parlar anglès gaudint i sense adonar-se.
Secundària: Complementem oralment els continguts que els alumnes aprenen a l’activitat
acadèmica. Consolidem estructures i l’ús de l’anglès.
Matriculació/ Informació
http://edgarinenglishplease.blogspot.com/
edgarborgen@gmail.com
Duració: 1hora i mitja
Preu mensual: Primària:
41€
Secundària:
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 o la nena vagi evolucionant, fins arribar al treball
específic de la tècnica dels estils.
Duració: 45 minuts
Preu trimestral:
53,16€ nens/es de 3 a 5 anys
46,58€ nens/es de 6 a 16 anys

Aloha
Programa educatiu basat en tres eines clau: l’àbac, l’aritmètica mental i els jocs didàctics.
Els alumnes d’Aloha Menthal Arithmetic exerciten simultàniament ambdós hemisferis del
cervell, treient així més partit de la seva capacitat intel.lectual i experimentant una millora
generalitzada en totes les assignatures, especialment en matemàtiques.
Duració: 2 hores
Preu:
60€ matrícula (inclou: llibres de classe, de deures, test de velocitat, llibre
John Neuron, àbac, motxilla i samarreta Aloha)
65€/mes (grups fins a 8 nens/es)
55€/mes (grups de 9 a 14 nens/es)
S’aplicaran descomptes 10% 2n germà, 20% a partir del 3r germà

K1
El K1 és un espai plural on els participants gaudeixen d’un ventall d’activitats de diferents
àmbits: tallers temàtics, sortides d’entorn, jocs, dinàmiques...
Les activitats s’adapten segons els grups d’edat que hi participin.
Duració: 1 hora i mitja
Preu mensual: 20€
Preu esporàdic: 7€

Escacs
PENSA, CALCULA, DIVERTEIX-TE
Amb un tauler i 16 peces tu seràs el capità o la capitana del teu equip! A través de jocs i amb el
suport de problemes i materials lúdics aprendrem les tècniques per aprendre, millorar i
endinsar-nos en el bonic i apassionanat món dels escacs. Aprendràs a pensar, a prendre
decissions, veuràs com la teva concentració i la teva memòria milloren així com la teva
autoestima. Podràs posar en pràctica la teva imaginació i la teva creativitat. Vine i diverteixte!!
Duració: 1 hora i quart
Preu:
20€ matrícula (inclou material i inscripcions a tornejos que organitzem a
Palautordera)
19€/mes

BATUKADA
Els infants aprenen a tocar utilitzant un mètode pràctic basat en jocs, cant dels ritmes, imitació
i repetició per assimilar d’una manera eficaç i entretinguda els coneixements musicals. Les
sessions estan dissenyades en pro de la diversió.
Es tocaran varis instruments de percussió i un dels obejctius serà esdevenir la banda de
percussió de l’escola.
Duració: 1 hora
Preu mensual: 23€

ARTCREATIU
L’activitat extraescolar d’ArtCreatiu ofereix a tots aquells alumnes que els agradi la creativitat
artística, l’activitat adient per desenvolupar i posar en pràctica les tècniques més importants
del món de l’art pictòric.
L’objectiu és treballar amb varietat de materials, donar color, llum, dimensió i sentit als seus
anhels creatius i resoldre tots aquells dubtes que sorgeixen durant el procés de creació.
Es fomentarà el treball individual i en equip, els valors de diàleg i respecte, i l’aprenentatge de
manera diferent, dinàmica i divertida.
Duració: 1 hora i mitja
Preu: 84€/ trimestre – amb materials inclosos

HANDBOL
Activitat organitzada pel CH Palautordera, un club amb més de 60 anys d’història, considerat
referent en l’esport tant en la zona del Baix Montseny com en l’handbol català. El projecte del
club ha estat sempre fomentar l’handbol de base, creant lligams amb les diferents escoles de
la zona.
La proposta és fer una activitat de mini handbol pel cursos de primer i segon de primària,
prebenjamins, i oferir la possibilitat de que l’escola pugui participar en la lliga de mini handbol
del Consell Comarcal.
Duració: 1 hora i mitja
Preu anual: 150€

