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  INFANTIL    PRIMÀRIA   

ENGLISH KIDS 
Coneixem un nou idioma enfocant 
l’ensenyament escoltant, repetint, llegint, i 

escrivint; aprenem a través del joc i les 
cançons.. 
 
QUINS ARTISTES 
Vols fer manualitats? Donem impuls a la nostra 
creativitat. Utilitzarem tècniques i materials i 
desenvoluparem la motricitat fina. 
 
INICIACIÓ ESPORTIVA 
Aquesta activitat és l'inici als esports.  
S'ha de concebre la locomoció com una 
globalitat a través del joc i del moviment. 
 
INVENTS I CIÈNCIA 
Activitat que ens permetrà experiment i 
descobrir la ciència mentre juguem i ens 
divertim. Ens convertirem en uns autèntics 
científics.  
 
ESCACS 
T’agrada l’estratègia? T’agrada jugar i pensar? 

Els escacs són un joc d’estratègia considerat 

un complement ideal pel desenvolupament 
cognitiu i intel·lectual. De la mà del Club 

Escacs Mataró. 
 
 
 
 

PATINATGE 
Esport individual que ens permetrà conèixer 
aquesta activitat sobre rodes i on aprendrem a 
realitzar diverses figures segons el nivell de 
cada participant amb la possibilitat de 
participar als Jocs Escolars de Mataró. 
 
DIBUIX I CÒMIC 
Treballarem aquesta art, a partir de la 
originalitat i la creativitat. Utilitzarem diferents 
tècniques i  materials. 
 
POLIESPORTIU 
El fonament de l'activitat física a través de 
l'esport. Iniciació a diferents esports d'equip, 
amb la possibilitat de participar en els jocs 
Escolars de Mataró. Treballarem hàbits i valors 
que es fomenten amb l'esport. 
 
DANSA I VIDEOCLIP 
Llum, música, acció! Treballarem amb 
l’objectiu de fer videoclips amb les cançons 

més actuals i l’outfit més modern. Aprèn a 
moure’t davant de la càmera i projectar força i 

bon rotllo. 
 

ENGLISH  
Proposem classes d’anglès amb mètode 

adaptat al nivell de l’alumne i les necessitats 

específiques detectades. Treballem les 
habilitats lingüístiques bàsiques: comprensió 
oral i escrita i expressió oral i escrita. 

ESTUDI ASSISTIT  
Ajudem als alumnes a adquirir hàbits i 
tècniques d’organització i estudi. Afavorim 

l’aprenentatge i ens adaptem a cada infant. 
 
ZUMBA KIDS 
Prenent com a punt de partida la capacitat 
innata de bellugar-se trobarem eines 
necessàries perquè aquest moviment 
esdevingui un recurs que permeti crear vincles 
dins del grup a través de diversos exercicis 
coreogràfics. 
 

SOM CUINERS 
Cuinar és molt més que la transformació dels 
aliments, és creativitat i salut.  
A partir de la cuina, crearem dolç i salat, per tal 
d'arribar a ser uns petits grans xefs. 
 

SCRATCH 
Fonaments de la programació a través de 
l’estimulació de la seva creativitat. La 

programació permet ajudar a desenvolupar 
habilitats com la resolució de problemes, el 
raonament lògic o contribuir a altres ciències 
relacionades. Farem disseny 3D, robòtica i 
videojocs.
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Les activitats extraescolars  s'iniciaran el 3 d’octubre de 2022 i finalitzaran el 31 de maig de 2023.  
Les inscripcions es realitzaran del 5 al 23 de setembre de 2022. La primera setmana d’inscripcions farem reunió informativa. 
L’horari és de 17:00 a 18:00h 
Les activitats requereixen un mínim de 10 infants. 
L’activitat de patinatge s’ofereix a partir de P4. 

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
5 DIES 64€ 
4 DIES 59€ 
3 DIES 49€ 
2 DIES 36€ 
1 DIA 19€ 

INVENTS I CIÈNCIA, DIBUIX, QUINS ARTISTES, SOM CUINERS 25€ 
SCRATCH 40€ + 45€ matricula inicial 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

INFANTIL 

PATINATGE* ENGLISH KIDS PATINATGE* SOM CUINERS INICIACIO 
ESPORTIVA 

QUINS ARTISTES ZUMBA KIDS INVENTS I 
CIÈNCIA 

  

 

PRIMÀRIA 

PATINATGE ENGLISH PATINATGE ESTUDI ASSISIT  DIBUIX I 
COMIC 

ESTUDI ASSISIT ESCACS INVENTS I 
CIENCIA 

ESCACS SCRATCH 

 DANSA I 
VIDEOCLIP 

 SOM CUINERS POLIESPORTIU 


