ACTIVITATSESPORTIVES
Pre Esport
P4 i P5

Primària i
ESO

Primària i
ESO

DLL i DC de 17 a 18h

1r a 3r de Primària
DLL i DC de 17 a 18:30h
4t de Primària a 2nESO
DM i DJ de 17 a 18:30h
3r i 4t d’ESO
DLL i DC de 17 a 18:30h
Primària
DLL i DC de 17 a 18:30h
ESO
DM i DJ de 18 a 19:30h

DV de 14:00 a 15:00h

Primària i
ESO
Petits
DC 17:00 a 17:45h
Grans
DC 17:45 a 18:30h

És una activitat que potencia la coordinació,
l‘autosuperació i el domini del propi cos i de la ment.

P4, P5 i
Primària

DLL de 17 a 19:00h

P5,
Primària i
1r ESO

DM de 17 a 19:00h

Primària

56€/mes

Programa de desenvolupament mental que
potencia la intel·ligència dels infants a partir de
l’ensenyament de l’ús de l’àbac i la pràctica del
càlcul mental.

37€/mes

A través de la creació de pintures i diferents
manualitats, adquirir uns coneixements tècnics i
artístics, i transmetre als alumnes la motivació per
aprendre i crear.

NOVETATSCURS1516
Psicomotricitat

*Inici al 2n trimestre
DM i DJ de 17 a 18:30h

DLL i DC de 17 a 18:30h

Primària

23€/mes

És posen en pràctica les habilitats motrius
bàsiques i jocs que reforçaran la feina feta a classe.

Patinatge artístic
DM i DJ de 17 a 18:30h

DLL i DC de 17 a 18:30h

28€/mes

És una activitat que reforça el llenguatge oral i
escrit dels alumnes que ho necessitin.

Taller artístic

P3

26€/mes

El taller d’escacs és una activitat per aprendre la
reglamentació bàsica del joc dels escacs, per
assimilar els moviments correctes...

Taller de llenguatge

P4, P5 i 1r de Primària
DLL i DC de 17 a 18:30h
A partir de 2n de Primària
DM i DJ de 17 a 18:30h

P4, P5 i 1r de Primària
DM i DJ de 17 a 18:15h
A partir de 2n de Primària
DM i DJ de 18 a 19:30h

26€/mes

Aloha

26€/mes

És una manera de practicar esport col·lectivament. Es
treballa l'agilitat i l'equilibri, i es lliga l'esforç
individual amb el treball en grup.

Judo
Primària i
ESO

26€/mes

Activitat dinàmica de treball amb material divers com
ara pilotes, cintes… amb l’objectiu d’elaborar
coreografies amb moviments artístics.

Patinatge en línia
Primària

26€/mes

Es presenten diferents tècniques de balls practicades
en l’actualitat: batuka, funky, hip-hop, etc.

Gimnàstica
Rítmica
P4 i
Primària

26€/mes

Es fan competicions (a partir de 3r de Primària) a
nivell de Consell Esportiu de ciutat.

Balls moderns
P4 i
Primària

26€/mes

Es fan competicions (a partir de 3r de Primària) a
nivell de Consell Esportiu de ciutat.

Futbol

DLL i DC de 17 a 18h

23€/mes

En aquesta activitat el nen/a pot experimentar
diferents pràctiques esportives abans d'especialitzarse en una d'elles.

Bàsquet

Escacs

23€/mes

Es posen en pràctica tota una sèrie d’activitats (jocs,
capacitats motrius bàsiques, etc) que ajudaran a que
el nen/a tingui un desenvolupament més òptim com
a individu.

Iniciació Esportiva
1r i 2n
Primària

ACTIVITATSCULTURALS

26€/mes

És posen en pràctica habilitats que treballen
l’agilitat i l’equilibri i és lliga l’esforç individual amb
el treball col·lectiu.

INFORMACIÓINSCRIPCIONS
ULTURALS
El pagament de la inscripció s’ha de fer a secretaria amb targeta
de crèdit
QUOTES I PAGAMENTS

Activitats Paraescolars

Quota
d’inscripció i
mensualitat

Hores
setmanals

23€

2h

26€

3h

26€

3h

28€

45min

37€

2h

56€

2h

26€

1h

Pre Esport · Iniciació Esportiva ·
Psicomotricitat
Fútbol · Bàsquet
Gimnàstica Rítmica · Balls moderns ·
Patinatge en línia i artístic · Judo
Taller de llenguatge
Taller Artístic
Aloha
Escacs

Els rebuts es passaran mensualment de setembre a maig, ambdós inclosos.
Per donar-se de baixa cal signar el document de baixa a secretaria. No

s'accepten baixes comunicades als monitors/es.
Una vegada passada la facturació no es retornen les quotes.
Els dies de competició els jugadors/es han d’anar amb l’equipament
reglamentari de l’escola esportiva.
Els jugadors/es que fan competició (futbol i bàsquet) tenen una fitxa
esportiva, per tant, una mútua. La resta pertanyen a la Seguretat Social.
Els grups tenen places limitades. Totes les activitats necessiten un mínim
d’alumnes inscrits per realitzar-se. El 24 de juliol s’enviarà un correu
confirmant la realització de l’activitat.
Els socis/es del AMPA gaudeixen a totes les Paraescolars d’una ajuda de
2€ a la quota mensual. Els imports indicats, ja contemplen el descompte.

www.joan23.fje.edu · secretaria.joan23@fje.edu · 93 335 15 43

NOVETATS

Psicomotricitat
Patinatge Artístic

Informa’t

Escola de Música
Escola d’Anglès

