CLUB DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ
NOVETAT

GRUP II (1r a 5è) - GRUP III (6è a 4t ESO)
ACTIVITAT IMPARTIDA EN ANGLÈS
GRUP II:
Dimecres 17 a 18:30h.
GRUP III:
Dijous, 17 a 18:30h.

Es treballen les intel·ligències múltiples i el raonament espacial. El programa desenvolupa el
pensament computacional i les competències STEAM. Fomenta el treball per projectes en parelles
i en equip.

Preu: 477€

Empresa: IGNITE Serious Play

TAEKWONDO - GRUP I (1r i 2n) - GRUP II (3r i 4t) - GRUP III (5è i 6è)
La progressió, l’esforç i la superació són una constant en aquesta activitat. La flexibilitat,
l’equilibri, la coordinació i la marcialitat, en són la prioritat. Es treballen valors com la
confiança, el respecte, l’educació i la cohesió en relació amb el professor i els seus
companys. L’aprenentatge i l’evolució es veuen compensats amb els successius canvis
de cinturó. Es participa en exhibicions.
Professor: Josep Castro
Cinturó Negre 3r DAN

GRUP I
Dimarts: 13 a 14h.
Divendres:, 14 a 15h.
GRUP II
Dilluns i dimecres :
14 a 15h.
GRUP III
Dimarts i dijous:
14 a 15h.
Preu: 286€

NOVETAT

CLASSES DE PIANO (3r a 6è)

Dimarts o dimecres:
13 a 14h. o 14 a 15h.
Preu: 581€

Aprendre a tocar el piano afavoreix el sentit de l'organització, la disciplina i el treball en
equip des d’un punt de vista lúdic. Un nen que aprengui a tocar el piano des de petit haurà
adquirit diferents facultats necessàries per a l'aprenentatge de qualsevol altra ciència o activitat; aquesta és una de les raons fonamentals que explica que els nens que estudien música, els resulta més fàcil l’aprenentatge en l'àmbit escolar.
Professor: Aridane Martín
Músic titulat pel CRR de París

NOVETAT

CLUB DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ - GRUP II (1r a 5è) - GRUP III (6è a 4t ESO)
ACTIVITAT IMPARTIDA EN ANGLÈS

Es treballen les intel·ligències múltiples i el raonament espacial. El programa desenvolupa el
pensament computacional i les competències STEAM. Fomenta el treball per projectes en parelles
i en equip.

Dijous: 17 a 18:30h.

Preu: 477€

Empresa: IGNITE Serious Play

NOVETAT

CLASSES DE PIANO

Divendres:
13 a 14h. o 14 a 15h.
Preu: 581€

Aprendre a tocar el piano afavoreix el sentit de l'organització, la disciplina i el treball en
equip des d’un punt de vista lúdic. Un nen que aprengui a tocar el piano des de petit haurà
adquirit diferents facultats necessàries per a l'aprenentatge de qualsevol altra ciència o activitat; aquesta és una de les raons fonamentals que explica que els nens que estudien música, els resulta més fàcil l’aprenentatge en l'àmbit escolar.
Professor: Aridane Martín
Músic titulat pel CRR de París

TALLER DE LLENGUATGE MUSICAL - GRUP I (P3, P4 i P5)

PATINATGE SOBRE RODES - GRUP II (1r a 6è)

L’objectiu central de l’activitat és educar la sensibilitat musical a través de les vivències del propi
cos, del moviment i dels sentits, principalment el de l’oïda.

Es treballa la tècnica, l’equilibri, la flexibilitat i la coreografia dels balls. Aquest esport entra en
competició.
Dissabte matí: competicions opcionals

La cançó, l’audició, la rítmica i la dansa són els eixos principals de l’activitat.
Dijous: 17:15 a 18:15h.

Dimarts i dijous:
De 17 a 18:30h.

Professora: Mónica Ferrer

Preu: 192€

Professores: Club Patinatge Caldetes

Preu: 318€

DANSA - GRUP I - INICIACIÓ (P4 i P5)

CURSET DE NATACIÓ - GRUP II (1r i 2n) - De setembre a juny

Es tracta d’una disciplina artística que engloba les diferents modalitats d’expressió i d’iniciació de la dansa moderna actual.

Curset d’iniciació i perfeccionament a la Natació per als nostres alumnes de Primer Cicle
de Primària amb la possibilitat de practicar natació de competició en els Jocs Escolars de
Mataró.

Professora: Marta Aguilera
Prof. Royal Academy of Dancing

Divendres: 13:30 a 14:30h.

Professors: C.N.Mataró

Dimarts: 17 a 18:30h.

Preu: 184€
Preu: 551€

NATACIÓ DE COMPETICIÓ (1r a 6è)
De gener a març
PATINATGE SOBRE RODES GRUP I (P4 i P5)

Competicions als Campionats Escolars de Mataró.

Disciplina amb gran nombre d’adeptes.

Preu: 50€

CATEQUESI (3r i 4t)

Treballa la tècnica, l’equilibri i la flexibilitat, així com la creativitat a través de la invenció de
balls amb moviments coreogràfics d’iniciació.
Dimarts i dijous:
De 17 a 18:30h.

GRUP I: Divendres, de 13 a 14h.
GRUP II: Divendres, de 14 a 15h.

Professores: Club Patinatge Caldetes

Preu: 60€

Preu: 318€

NOVETAT

TALLER DE LLENGUATGE MUSICAL - GRUP II (1r i 2n)
CURSET DE NATACIÓ - GRUP I (P3, P4 i P5) - De setembre a juny

L’objectiu central de l’activitat és educar la sensibilitat musical a través de les vivències del
propi cos, del moviment i dels sentits, principalment el de l’oïda.

Curset d’iniciació i perfeccionament a la Natació per als nostres alumnes d’Educació Infantil,
amb la possibilitat de practicar natació de competició en els Jocs Escolars de Mataró.

La cançó, l’audició, la rítmica i la dansa són els eixos principals de l’activitat.
Dimarts: 17 a 18:30h.

Professors: C.N.Mataró

Preu: 551€

Dimarts: 17:15 a 18:15h.

Professora: Mónica Ferrer

Preu: 192€

AERÒBIC/DANSA - GRUP II (1r i 2n) - GRUP III (3r i 4t) - GRUP IV (5è i 6è)
CLUB DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ - GRUP I (P4 i P5)

NOVETAT

ACTIVITAT IMPARTIDA EN ANGLÈS

Dimarts: 17 a 18:30h
Preu: 477€

Es treballen les intel·ligències múltiples i el raonament espacial. El programa desenvolupa el
pensament computacional i les competències STEAM. Fomenta el treball per projectes en parelles
i en equip.
Empresa: IGNITE Serious Play

L’Aeròbic i la dansa són disciplines artístiques que engloben les diferents modalitats de la
dansa moderna actual, i que fomenten el treball de coordinació i la creativitat individual
en aquestes edats, iniciant-se també les diferents coreografies generals de grup.
Professora: Marta Aguilera
Prof. Royal Academy of Dancing

GRUP II: Dimarts i dijous: 14 a 15h.
GRUP III: Dilluns i dimecres: 14 a 15h.
GRUP IV: Dimarts i dijous: 13 a 14h.
Preu: 286€

