
                                                                            

CIRCULAR A LES FAMÍLIES.

Benvolguts pares i mares:

Després  de  més  d’un  any sense  oferta  d’activitats  extraescolars,  ens  dirigim  a  vosaltres  per
presentar-vos les activitats organitzades pel Col·legi. Hem preparat per aquest curs 2021-2022 una oferta
que -complint les mesures de seguretat COVID19- pretén completar la formació del vostres fills i filles,
així com orientar i dirigir el seu temps d’oci. Totes les activitats són realitzades per professors i monitors
titulats i supervisats per l’equip directiu. 

Continuem amb les següents activitats:

-     Anglès impartida per Centre d’Iniciatives i Recursos Escolars. 
- Teatre, amb un taller impartit per Alberto Yarasca.
- Robòtica, amb Robotix, Lego

ACTIVITATS CURSOS DIES/HORES PREU MES

Teatre Ed. Primària
Nombre mínim de

participants: 6

Dilluns
12,05 a 13,00 h.

20 €

Robòtica Ed. Primària
Nombre mínim de

participants: 6

Dimecres
12,05 a 13,00 h.

35 €

Anglès
Telling Stories and
Speaking English

Club 

1r i 2n, 
Ed. Primària
Nombre mínim de

participants: 8

Dimarts i dijous
12,05 a 13,00 h.

42 €

Anglès
Cambridge Young

Learners. 

3r, 4t, 5è i 6è
Ed. Primària
Nombre mínim de

participants: 8

Dimarts i dijous
12,05 a 13,00 h. 42 €

(Mateixos preus del curs 2019-2020)

Anglès 1r i 2n EP:  Telling Stories and Spealing English Club:  classes d’anglès orals, especialment
dissenyades per alumnes de 1r i 2n d’EP. Una manera diferent d’aprendre un idioma a través de contes,
històries, role-plays i activitats interactives. 

Anglès 3r, 4t, 5è i 6è EP: Cambridge Young Learners: Starters, Movers and Flyers. Classes d’anglès
basades en els exàmens oficials de Cambridge. Després de tot el curs els alumnes que hagin demostrar
l’adquisició del nivell corresponent podran examinar-se, certificant així els seus coneixements. Es faran
grups homogenis per nivell després de les avaluacions inicials. 
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Teatre:  activitat  que  esdevé  una  eina  útil  de  reforç  integral  als  nins,  estimulant  les  seves  aptituds
expressives,  capacitats  afectives  i  habilitats  socials.  Ajuda  a  augmentar  la  seguretat,  autoestima  i
autocontrol. Una manera lúdica de ajudar-los a ser conscients de les seves pròpies capacitats per ajudar-
los a afrontar situacions de la vida quotidiana a través de dinàmiques i jocs teatrals. 

Robòtica: activitat extraescolar que desenvolupa les activitats i competències del segle XXI i promou
l’interès per la tecnologia de forma divertida. A Robòtica I (1r, 2n i 3r) investigaran el funcionament de
màquines i mecanismes i s’introduiran a la robòtica amb WeDo; Robòtica II (4t, 5è i 6è) on aprendran a
dissenyar, construir i programar el robot Mindstorms Ev3 per resoldre diferents reptes. 

En cas de tenir algun dubte respecte l’activitat o voler enviar el full de matrícula adjunt,  podeu enviar un
correu a d  irgenpontdinca@lasallevp.es  

INFORMACIONS GENERALS:

- Per  a  formalitzar  la  inscripció  s’ha  d’entregar,  a  secretaria  o  enviar  per  correu  a
d  irgenpontdinca@lasallevp.es  , el full adjunt indicant les activitats en les que es vol participar.

- El període d’inscripcions és del 22 al 28 de setembre.
- Els grups se faran per rigorós ordre d’entrega.
- Les activitats començaran el 4 d’octubre i acabaran el 31 de maig.
- Les modificacions (altes o baixes) només s’admetran, per escrit i a secretaria, fins el dia 25 del

mes anterior al seu efecte. 
- Les activitats es cobraran mitjançant rebut domiciliat per la seva entitat bancària.
- El centre pot eliminar o formar més grups d’alguna activitat concreta en funció de la demanda. 

Tots els interessats en realitzar la preinscripció podeu descarregar-vos el full d'inscripció adjunt i
lliurar a secretaria o enviar-lo a dirgenpontdinca@lasallevp.es

A Pont d’Inca, 21 de setembre de 2021. 
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