HORARI – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Ed. Infantil
i Primaria

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

IOGA

PSICOMOTRICITAT

IOGA

PSICOMOTRICITAT

MASTERXEF

BROADWAY

REFORÇ
ESCOLAR
(tècniques
estudi)

BROADWAY

REFORÇ
ESCOLAR
(tècniques
estudi)

ROBÒTICA

PILATES

IOGA

BATUCADA

MANUALITATS

15. 30 a
16.30 h

Activitats
en
familia

15.30 a
16.30 h

INFORMACIÓ IMPORTANT

 Període d’inscripció: del 14 al 20 de setembre. Enviar full d’inscripció emplenat
per correu electrònic a serveiscentralsludic@gmail.com

Per poder posar en marxa una activitat, cal que hi hagi un mínim de 10 participants.

CONTACTE:
Lúdic Serveis: 608366887 - 971422209
Avda Gabriel Maura, local 22. Ses Cases Noves. Marratxí
serveiscentralsludic@gmail.com

Organitza:

EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023
Masterchef: Activitat dirigida a desenvolupar les aptitud culinàries dels infants a través de la realització
de diferents receptes i dinàmiques. A partir de la creació de plats tradicionals i moderns adquiriran el
gust per la cuina.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SOCIS

NINS
GERMANS
SOCIS

NO SOCIS

NINS
GERMANS NO
SOCIS

2 DIES/SET

27€

23€

31€

27€

1 DIA/SET

17€

14€

21€

18€

Psicomotricitat: el domini del propi cos, i per tant, el domini psicomotriu, és important per al
desenvolupament físic i intel·lectual de l’infant, en un ambient de relaxació i harmonia, tot afavorint la
socialització.

IOGA

30€

26€

34€

30€

Ioga: Activitat que proposa descobrir l’educació dels infants de manera més integral atenent al cos, cor
i ment. L’objectiu és el benestar emocional.

ROBÒTICA

39€

36€

45€

42€

Robòtica: activitat que desperta l’ interès per la ciència i la tecnologia de forma divertida, mentre es
desenvolupen les habilitats i competències del segle XXI.

ACTIVITATS
ADULTS 1
DIA

Broadway: Activitat que fusiona el teatre i la dansa aconseguint un adequat seguiment dels ritmes i els
temps, un augment del gust per la música, sobretot en llengua anglesa, a més de l’expressió oral i
sobretot del domini de l’expressió corporal.
Reforç escolar (tècniques d’estudi): activitat dirigida a optimitzar l’esforç intel·lectual i el rendiment
acadèmic, orientant a l’alumne cap a l’esforç de treballar l’assignatura a fi de fer durables i permanents
els coneixements i les habilitats adquirides.

Activitats en família
Batucada: Iniciació a l'art de la música i al món dels ritmes i la percussió. Afavoreix la introducció de
tot el conjunt de pautes i bases musicals i desenvolupa el ritme, l'atenció i la concentració.
(activitat en família)
Manualitats: activitat per refermar llaços familiars i gaudir d’estones divertides i instructives per als
infants de la casa. A través de la creació de diferents activitats artístiques transmetrem als infants el
valor de l’esforç, la imaginació, la creativitat,.... (activitat en família)
Pilates: mètode d’exercici i moviment físic dissenyat per estirar, enfortir i equilibrar el cos. La pràctica
d’aquesta disciplina augmenta el metabolisme, promou el control respiratori i la funció circulatòria, i
millora la densitat òssia i el to muscular.
Ioga: Activitat que proposa descobrir la unió amb un mateix; la fusió harmònica i integrada de tots els
nivells del ser humà, cos, ment i esperit.

21€ familiar

27€ familiar

*L’activitat de masterchef té un plus trimestral de 21 € per material.
Natació a l’Illes:
Oferim també els cursets de natació a l' Illes amb dues opcions:
- Dos dies per setmana: dilluns i dimecres o dimarts i dijous.
- Un dia per setmana: divendres.
L’horari és de 16.00 a 16.40 i es distribuiran els infants segons el nivell que varen adquirir
l'any passat. Per aquells nins que s'apunten per primera vegada es faran unes proves de
nivell. Les proves de nivell de natació es realitzaran durant el mes de setembre en horari de
16.00 a 16.30 hores. Per concertar prova contactar al 608 36 68 87.
Com qualsevol altra activitat extraescolar durant els dies no lectius de Nadal, Setmana Santa i
final de curs no hi haurà curset

Preus Trimestrals Natació * preus pendents de confirmar

Socis
No
socis

1 dia/ setmana
(divendres)
94 €

2 dies/setmana

103 €

167 €

151 €

