PREUS PER ALUMNE:

INSCRIPCIONS:
Del 12 al 29 de Setembre
Dilluns a Divendres
16:30 a 18:00

PREUS PER ALUMNE:
Dies
d’activitat

Cost
mensual

1

18,00€/mes

2

27,00€/mes

3

36,00€/mes

4

44,00€/mes

5

52,00€/mes

Per a més informació:
Al telèfon (servei de WhatsApp):
600 25 49 06
Al correu electrònic:
josepmontserat@enlleurat.org

Activitats
Extraescolars
Curs 2017–2018

ESCOLA JOSEP
MONTSERRAT

Preus per a famílies sòcies de l'AMPA.

O al web:
http://www.enlleurat.org

No sòcies recàrrec del 20%.
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Organitza:

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I
CULTURA ENLLEURA’T
Carrer Josep Montserrat i Cuadrada, 3 Mataró
600 25 49 06

A partir del 18 de Setembre s’oferirà a tots els alumnes la possibilitat de provar les activitats que començaran l’2

Repetim amb les activitats extraescolars:

Activitats:

Per segon any consecutiu, l'Associació de Lleure i
Cultura Enlleura’t torna a gestionar les activitats extraescolars de l’Escola Josep Montserrat. Seguint la línia

Iniciació Esportiva (infantil): Activitat pensa-

Octubre. També es realitzarà una reunió informativa.

Enlleura’t (infantil): Espai on es busca

combinar diferents activitats: manuali-

del Casal d’estiu i l’esplai, gestionem unes activitats ex-

da pels petits esportistes de l’escola, on a través

traescolars sense ànim de lucre, amb una visió educa-

del joc, s’introduiran els principals esports i jocs

tiva, integradora i lúdica, desenvolupada per professi-

esportius, sense cerca de competició. S’estimula

onals qualificats. Els objectius de les extraescolars

el nen/a des de la motricitat per augmentar el seu bagatge

inquietuds dels més menuts amb tot tipus d’activ-

són els següents:

motor.

tats.

- Oferir activitats d'oci que complementin l'ensenyament
lectiu i que siguin atractives tant per pares com infants.

tats, música, balls, teatre, etc. Seguint la
metodologia de l’Esplai Enlleura’t es vol satisfer les

Zumba Kids (infantil) / Hip Hop (primària): Belluga’t de la manera més activa, saludable i divertida amb

tot tipus de ball. L’activitat més moguda i adaptada al grup d’edat.

- Promoure la pràctica esportiva, com a forma d’oci saludable en el temps de lleure.
- Potenciar l’educació en valors mitjançant l’esport escolar.
- Potenciar diferents esports minoritaris.

Anglès (infantil i primària): Es busca ensenyar les primeres nocions d’anglès amb jocs, fitxes, audicions,
de manera dinàmica i amena; de forma que els infants entenguin l’aprenentatge d’aquesta llengua com una
font de diversió i puguin aprendre a valorar-la. Realitzada per monitors amb el First Certificate.

- Ser realistes amb el moment de crisi econòmica i reduir al
mínim el cost de l’activitat. Projecte sense ànim de lucre.

Futbol Sala (primària): Activitat esportiva saluda-

Taekwondo (primària): Art marcial tradici-

- Facilitar a les famílies la compaginació de la vida familiar i

ble i divertida on desenvoluparan un major domini

onal ideal per millorar la competència motriu

laboral.

tècnic i tàctic del joc; aprofitant el seu elevat po-

dels alumnes, augmentant el seu nivell coordi-

Informació Bàsica:

der pedagògic i motriu. Possibilitat jugar dissabte partits de

natiu i qualitats bàsiques com: velocitat, equilibri, for-

- Les activitats s'iniciaran el dia 2 d’Octubre

competició en jocs escolars

ça, etc. Activitat sense federar ni competir

Patinatge (primària): Destinada a tots aquells nens/es que

Enigma’t (primària): Activitat basada en el corrent

vulguin practicar un esport i un joc d'esbarjo alhora. Activitat

“room escape” que combina acció i pensament

- El pagament es fa per domiciliació bancària.
- Les altes o baixes s'hauran de comunicar per
escrit abans del dia 20 del mes anterior.
- Els no socis de l’AMPA se’ls realitzarà un recàrrec del 20% sobre l’import de la quota.
- Les activitats començaran al finalitzar l'horari
lectiu de tarda, és a dir, a les 16:30h.
- Del 18 al 29 de setembre es realitzarà un tasteig de les activitats

ideal per desenvolupar el sistema psicomotriu, l'equilibri i la
coordinació de moviments.

per tal d'entretenir alhora que desenvolupa el
raonament. També es realitzarà jocs de taula

Multiesports (primària): activitat esportiva on es practicaran diferents esports durant tot el curs: futbol sala, bàsquet, handbol, tennis entre d’altres. Es pretén que l’alumen trobi l’esport que més li agradi.

