#Activitats externes a EdukidSchool

INFORMACIONS GENERALS
Dilluns

Inscripcions: Les extraescolars començaran el

12:3013:30h

1 d’octubre i acabaran al maig.

16:3017:45h

Els preus són mensuals per a totes les
activitats.
Les activitats han de tenir un mínim de nens.
L’horari és de 16:30h a 17:45h amb 15 minuts
per berenar. Excepte les extraescolars de
migdia que es realitzen de 12:30h a 13:30h.
El monitor o mestre recollirà els infants i
berenaran. En el cas d’anglès berenaran
utilitzant com a llengua vehicular l’anglès.
Baixes: s’hauran de comunicar abans del dia 15
del mes en curs. En cas contrari, s’haurà
d’abonar el mes sencer.

Dimarts

Mecanografia
(3r-4t)

Dijous

Còmic (3r-6è)

Magic Box
(P3-2n)
Futbol #
Primària
(1r-6è)

Dimecres

Anglès
(5è-6è)

Hip Hop
Primària
(1r-6è)
Taekwondo
(P3-P4-P5)
Bàsquet #

Dansa
Contemporània
(P3-2n)
Taekwondo
Primària
(1r-6è)

Robòtica
(3r-6è)

Divendres

Mecanografia
(5è-6è)
Ball modern
(P3-P4-P5)

ESCOLA

Anglès
(3r-4t)

Handbol#

EXTRAESCOLARS

Escacs #

Patinatge #

LLUÍS PIQUER
CURS 2019-2020

Reunió informativa:
18 de setembre a les 16:45h
Les inscripcions s’han deixar degudament
emplenades a secretaria abans del 24 de
setembre.

C. Anselm Clavé, 42 (Mollet del Vallès)
C. Avel·lí Xalabarder, 48 (Caldes de Montbui)
Telefon 931052900
info@edukidschool.com

LEARN & HAVE FUN,
COME & JOIN US!
EDUKIDSCHOOL

PRESENTACIÓ

English

Còmic (HORARI de 12:30h a 13:30h)

EdukidSchool és una empresa
de serveis educatius
especialitzada en activitats d’educació en el lleure i activitats
formatives.

Es potenciarà la competència lingüística oral i escrita
mitjançant activitats les quals estaran adaptades segons
els diferents nivells. Treballarem les diferents habilitats
lingüístiques, fent èmfasi en l’expressió oral.

S’ensenyaran unes nocions bàsiques i unes eines primàries
(narratives i plàstiques) per a fer un còmic, respectant en tot
moment la imaginació i la creativitat de l'infant.

Som un equip consolidat, integrat per mestres, educadors i
monitors, entre d’altres professionals relacionats amb el
món educatiu.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(HORARI de 16:30 a 17:45 – 15 minuts per berenar)

Hip Hop / Ball modern
Utilitzant com a base rítmica música moderna, els alumnes
aprofundeixen el treball d'expressió corporal, ritme,
col·locació i control del cos.

Ball Modern: P3-P4-P5
Hip Hop: 1r-2n-3r-4t-5è-6è
Preu : 1hora/setmana 22€ /mensual

Robòtica 3D
En aquesta activitat els alumnes combinaran diferents
tecnologies: la robòtica, la impressió 3D i la programació amb
Scratch. La integració d’aquestes tecnologies permet el
desenvolupament de robots que faciliten la introducció dels
participants en l’electrònica i la programació per blocs. Els
participants crearan el robot i comprendran el funcionament
electrònic del mateix.

Cursos: 3r-4t-5è-6è
Preu: 1hora/setmana 38€/mensual + material
compartit necessari per fer l’activitat

Cursos: 3r-4t/5è-6èi
Preu: 1hores/setmana 24 €/mensualseu

Cursos: 3r-4t-5è-6è
Preu: 1hora/setmana 21€/mensual

Dansa Contemporània

Taekwondo
Amb aquesta activitat s'inicia als alumnes, tant nois com
noies, en la filosofia i les tècniques del les arts marcials.

Aprenem a ballar en una ambient fresc, amigable i modern on
l’ensenyament de la dansa es fomenta en la tècnica, la diversió i
companyerisme

Primària: 1r-2n-3r-4t-5è-6èi

Cursos: P3-P4-P5/1r-2n
Preu: 1hora/setmana 23€/mensual

Mecanografia

Magic Box

Infantil: P3-P4-P5

contribuir
Preu: 1hora/setmana 22€/mensualseu

(HORARI de 12:30h a 13:30h)

Els infants gaudiran escrivint i comunicant-se de manera
lliure i àgil per tal d’adquirir l’habilitat necessària per
utilitzar amb fluïdesa el teclat.

Cursos: 3r-4t-5è-6è
Preu: 1hora/setmana 22€/mensual

Proposem que els infants s'iniciïn en l’aprenentatge de la
llengua anglesa en un ambient alegre i confortable mentre
experimenten, ballen o juguen per tal de que de que aquest
sigui el més natural i motivador possible.

Cursos: P3-P4-P5-1r-2n
Preu: 1hora/setmana 24 €/mensual

