ANGLÈS L´objectiu és treballar la llengua inglesa
Espai per aprendre a compartir i conviure seguint l’exemple de Jesús, basat en el respecte,

d´una manera espontània i divertida a través de la
metodologia de l´acadèmia Kids&Us.

l’acollida i estimació a totes les persones.

Per a nens i nenes de P3 a 2n:

Moment per l’autoconeixement i creixement

Preu: 62€ mes

personal, per descobrir els nostres talents i

Preu material: 69€ a l´any

posar-los al servei dels altres; sempre en un
entorn lúdic, relaxat i de transcendència.

Matrícula: 32´50 ( descompte 50%)
Dies

Per a nens i nenes de 4rt a 6è
SENSE COST
Dia - Divendres

Dimarts

Dimecres

Dijous

1r i 2n OLIVER

P3 SAM

P4 i P5 EMMA

Horari: de 17:15h a 18:15h

Horari - de 17:15h a 18:15h
de 16:00h a 17:00h (exalumnes)

Per a nens i nenes de P3 a 6è
Espai per jugar amb activitats guiades, però no dirigides,
amb l´objectiu d´estimular el desenvolupament cognitiu,
psicomotor i socioafectiu dels nens i nenes. Alhora els
més grans també poden dedicar aquesta estona a realitzar tasques de deures, estudi o treballs en grup amb el
suport de la mestra.

PREU : un dia 3´50€, 5 dies 15€, mes sencer 50€

Benvolgudes famílies:
Us presentem les activitats extraescolars previstes pel curs

LOVEs Sport

Associació Tradicional de Taekwon-do itf

2017-2018, que considerem importants per completar la formació dels nostres alumnes.

De la mà de LOVEs s ´ha arribat a un conveni amb el
Racing Pineda de Futbol Sala , perquè l´extraescolar

Aquesta activitat consisteix en senyar-los els principis del
Taexkwondo,

la

cortesia,

la

integritat,

la

perseverança,

de futbol trobi l'excel·lència a l´hora d´ensenyar als
nens/es un dels esports més populars dels nostres

Per tal de preveure quines d´aquestes activitats es podran dur

l´autocontrol i l´esperit indomable. Tots aquests principis, com-

a terme, necessitem fer una previsió d´alumnes. És per això

porten un compromís amb sí mateix per ser disciplinats, atents,

temps. Amb tècnics qualificats professionalment en

que us proposem fer una preinscripció a l´activitat que us

aprenen a prestar atenció, esperar el torn per donar la seva pa-

l´àmbit de l´esport i un entrenador amb titulació re-

pugui interessar omplint les dades del full adjunt i fer un abo-

raula, aprenent tècniques per defensar-se en situacions adverses,

glada per la Federació Catalana de Futbol Sala proce-

nament de 10 € a secretaria abans del 21 de juny, que es des-

però sobretot evitant tot tipus de violència i confrontació.

dent de l´escola Base del Racing Pineda Futbol Sala.

comptaran de la primera quota mensual corresponent a
l´activitat.

Per a nens i nenes de P4 a 6è

Per a nens i nenes de P3, P4 i P5

En cas de no superar en cadascuna de les activitats els 7

Preu: 33€ mes (amb IVA inclòs)

alumnes, s'anul·larà i es farà el retorn dels diners avançats.

Dies: dijous
18:15h

Preu: 33€ mes 2 dies o 23€ mes
un dia (amb IVA inclòs)

de

17:00h

a

Esperem que us agradi la proposta i comptar amb el suficient

Dies:

número de nens i nenes per dur a terme totes les activitats

Opció de fer un únic dia o dos.

LOVEs Sport
L´objectiu principal és convertir aquest esport en una
activitat econòmicament accessible per a qualsevol família, fer-la més amena i divertida pels nens simplificant la
seva dificultat tècnica. També potenciar el treball autònom treballant amb el subconscient del nen per tal que
en poc temps l´alumne tingui una sensació global de la
pràctica d´aquest esport. Donar les eines necessàries
als nens ja què la implicació i la motivació dels alumnes
serà clau per l´èxit de l´activitat

Dimecres i divendres: de 17:00h a 18:45h
El programa Petits Yoguis, té com a objectiu apropar al
món del ioga als nens i famílies d´una manera lúdica,
divertida i creativa. Des de petits cal dedicar-se al cos,
ment, cor i l´esperit. Es respecta el desenvolupament
del nen i es fomenten les seves fortaleses i es treballen
les seves debilitats.
Per a nens i nenes de P3 a 6è
Preu: 33€ mes (amb IVA inclòs)

Curs d'estratègia per usar amb agilitat i destresa el
teclat de l’ordinador. Molt útil per a vida diària. L’objectiu del curs és aprendre i/o consolidar els principis
bàsics de la ordinografia: memoritzar el teclat, desplaçar els dits sense mirar-los i millorar la velocitat
d’escriptura.

Dies: dimarts de 17:00h a 18:30h
Per a nens i nenes de P4 a 6è

Per a nens i nenes de P4 a 6è

Preu: 25€ mes (amb IVA inclòs)

Preu: 33€ mes (amb IVA inclòs)

Dies: dimarts i divendres de
13:00h a 13:45h

Dies: diluns de 17:00h a 18:30h

