2013-2014
TRIA
Activitat

Preu

Horari

Bàsquet*

€ 140

Dll/dc
15,30-17h

Voleibol*

€ 140

Dll/dc
15,30-17h

Handbol*

€ 140

Dll/dc
15,30-17h

Futbol*

€ 140

Dll/dc
15,30-17h

Combo de
Pop-rock

€ 140

Dm

Xinès

€ 140

15,30-17h
Dm
15,30-17h

Escacs

€ 100

Dll/dm
16-17h

Teatre

€ 140

Dm
15,30-17h

Trobades

€ 160

Dm
15,30-17h

*Depenent de

nombre d’inscrits es pot crear diferents
nivells.
Ompliu les dades bancàries i doneu el full al tutor
abans del 20 de setembre.

ESCACS

Activitat d'iniciació pensat
per aquells alumnes que
volen conèixer el joc dels
escacs, encara que no
sàpiguen moure les peces.Entre els
múltiples beneficis que es poden obtenir de
la pràctica dels escacs destaquem que
permet: Treballar la presa de
decisions,treballar la previsió de les
conseqüències abans de fer els
actes.Treballar la codificació i l'abstracció
(anotació de jugades, lectura de partides i
textos), despertar la imaginació.Afavorir la
capacitat de concentració.Reforçar les
actituds de silenci, tranquil·litat entre
moltes altres.

Voleibol, bàquet, futbol i
handbol

El nostre centre ofereix tot un
seguit d’activitats complementàries
fora de l’horari escolar, per tal de:
★Complementar l’oferta educativa del
centre.
★Oferir a l’alumnat del centre un espai
on poder gaudir del seu temps lliure
de forma lúdica i educativa (en les
vessants esportiva i artística).
★Fomentar la relació entre els alumnes
de diferents grups.

T’oferim tot un seguit
d’activitats
per
ensenyar-te
els
fonaments d’aquests
esports. Així doncs,
practicaràs exercicis
físics bàsics, tècnica individual, joc en
equip i estratègia de joc. Procurarem
que trobis el teu estil propi, però
també hauràs de conèixer totes les
posicions del joc. També tindràs la
possibilitat de competir en equip.

★Facilitar als pares i mares la
conciliació familiar amb llurs horaris
laborals.

Ompliu les dades bancàries i retorneu el full al
tutor corresponent fins el divendres 20 de
setembre.

Titular del compte ____________________________________
Adreça _______________________________________________
Localitat _____________________________________________
C.P. ____________________ telèfon ______________________
Banc o caixa __________________________________________

Codi entitat Sucursal D.C. Número de compte

TEATRE
El teatre és un procès d’aprenentatge
creatiu on, d’una manera lúdica, es
desenvolupen
els
activitats expressives
i socials dels joves
per mitjà dels jocs,les
dramatitzacions, les
improvisacions i el joc
teatral. Tot aquest
procès finalitzarà amb la posada en escena

★Facilitar i crear aficions, hàbits i
pràctiques d’oci saludables.
★Afavorir i contribuïr en la tasca
integradora desenvolupada en el
centre.

FULL DE DADES BANCÀRIES

Taller d’iniciació i

Domicili de la sucursal ________________________________
Localitat ______________________________ C.P. ___________
Província _____________________________________________
Data _________________________________________________
Signatura pare, mare o tutor

XINÈS

perfeccionament de xinès a càrrec de C.E.N.A.

Introduïr als alumnes al xinès
mandarí per a que comencin i a aprendre
i afianciïn el funcionament de la llengua i
es familiaritzin amb la seva fonètica i
tons i aprenguin a escriure i llegir
gradualment els seus caràcters.

Cal tenir en compte que les activitats
començaran la primera setmana d’octubre.
Per tal de poder dur a terme l’activitat es
requerirà un mínim de 10 alumnes excepte
l’activitat de Combo de Pop-rock que te un
mínim de 6 inscrits.

