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Col·legi Claret
Pl. de la Creu 1 - 43800 Valls
Tel. 977 600 421
extraescolarsjduch@claret-valls.org
www.claretvalls.cat

Benvolgudes famílies,
Us fem arribar el programa d'activitats extraescolars que us oferim
per al proper curs 2018-2019. Novament, els vostres fills i filles podran
gaudir d'un gran ventall d'activitats educatives i motivadores en
acabar el seu horari lectiu.
Hem intentat dissenyar un programa obert a totes les edats i amb
activitats per a tots els gustos i interessos. Mantenim les extraescolars
tradicionals i exitoses com el Teatre-Musical, el PIE, anglès per a
petits i grans, les TIC... però com a novetat, n'incorporem d'altres
innovadores dins del terreny de la robòtica, el camp digital i la
impressió 3D, la guitarra, la mecanografia....
El principal objectiu és que els alumnes aprenguin tot divertint-se en
el seu temps lliure al col·legi.
En el cas d'estar interessats en alguna extraescolar, haureu
d'emplenar el full d'inscripció que us lliurem i retornar-lo a secretaria
el 29 de juny.
Per últim, animar als vostres fills i filles a participar!

L'Equip Directiu

ACTIVITATS ESPORTIVES
PIE

P4 i P5 - Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00h
25,50 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Coord. Patronat Esports

Extraescolar d'iniciació a l'activitat esportiva. Es cerca el control del moviment i la
coordinació corporal, l'orientació en l'espai, el temps i la lateralitat. Tot això, fomentant la
cooperació, la companyonia i el treball en equip.

ROBÒTICA
Taller de robòtica
Prof. Anna Sicart

P4 i P5 - Dilluns de 14.00 a 15.00h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Aquest taller té per objectiu iniciar els infants en la programació per tal de desenvolupar el
seu pensament divergent. Aprendran els conceptes bàsics com observació i
reconeixement, anàlisi i orientació espacial, programació...tot això d'una forma lúdica!

LLENGÜES ESTRANGERES
Prof. Natàlia Soler

Contes en anglès
Prof. Mercè Bonachi

P3 i P4 - Dijous de 14.00 a 14.45h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

P4, P5 *Grup inici - Dimarts de 14.00 a 14.45h
P4, P5 *Grup 2n any - Dimecres de 14.00h a 14.45h
P4, P5 *Grup inici - Dimarts de 17.00 a 18.00h
P4, P5 *Grup 2n any - Dimecres de 1700h a 18.00h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50 €/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

Les cançons de falda, cantarella infantils i petits contes permetran a l'infant aproximar-se a
l'anglès de forma lúdica, sense esforç i divertida. Com més contacte es tingui amb la
llengua que es vol aprendre, millor,oi?

EDUCACIÓ INFANTIL

Jocs en anglès

ACTIVITATS ESPORTIVES
Futbol sala

1r, 2n i 3r - Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15h

Coord. Sergi March

22,90 €/mes ( 8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50 €/mes ( 8 mesos, 2 hores per setmana)
Pràctica de l'esport del futbol sala, desenvolupant un comportament cooperatiu i el treball
de valors com el respecte pels companys i els adversaris, el joc net i l'amistat.

Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb l'AE Claret.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Bàsquet

ACTIVITATS MUSICALS

Musical
Prof. Teresa Reverté i Eva Cabré

2n a 6è - Dimarts i dijous de 13.00 a 14.00h
37,50 €/mes (8 mesos , 2 hores per setmana)

Interpretar un personatge fictici en una obra de teatre. Memoritzar el text i adaptar-lo al
personatge. Moure's en l'escenari prenent com a referència l'espai, la música i els companys
d'escena. Treballar el ritme i la musicalitat, vocalitzar i entonar una melodia.

El meu primer grup de
música amb guitarra
Prof. Gabriel Llorach

4t a 6è - Divendres de 17.15 a 18.15h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Dansa
Prof. Júlia López

1r a 6è - Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50€/mes (8 mesos , 2 hores per setmana)

El moviment del cos ajuda al desenvolupament intel·lectual i personal dels nens i nenes.
L'escolta de la música, la coordinació dels moviments i l'observació dels altres seran els
fonaments per potenciar la creativitat, l'expressió i les habilitats artístiques.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aprendrem a tocar les nostres cançons amb la guitarra...

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Racó de plàstica
Prof. Mariona Tanco

1r a 6è - Dimecres de 13.00 a 14.00h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Fang, pintura, cotó, terra, aigua, plàstic, fusta, ferro... Tenim mil eines que ens ajuden a
crear. Utilitzant la nostra imaginació i el nostre esforç, inventarem, construirem i viurem la
plàstica a través dels nostres sentits.
A través de les manualitats expressarem sentiments i plasmaram pensaments. Junts
crearem amb les nostres mans: peces de fang, obres d'art, escultures de goma eva,
mosaics...

JOCS DE TAULA
1r a 6è - Dimarts de 17.00 a 18.00h

Prof. Francesc Blasco

22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
Els escacs són una eina educativa que desenvolupa competències a través del joc.
També ens dedicarem a recollir les normes i els coneixements més bàsics que qualsevol
nen o nena necessita per iniciar-se al món dels escacs.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Escacs

LLENGÜES ESTRANGERES

Anglès

3r a 6è - Dilluns i Divendres de 13.00 a 14.00h

Prof. Montse March

22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50 €/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

L'ús de material audiovisual, jocs, contes i tallers per conversar en anglès i potenciar la
comprensió i l'expressió orals.

Prof. Mercè Bonachi

1r i 2n *Grup inici - Dijous de 14.00 a 14.45h
1r i 2n *Grup 2n any - Divendres de 14.00 a 14.45h
1r i 2n *Grup inici - Dijous de 17.00 a 18.00h
1r i 2n *Grup 2n any - Divendres de 17.00 a 18.00h
22,90 €/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50 €/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

Les cançons de falda, cantarella infantils i petits contes permetran a l'infant aproximar-se a
l'anglès de forma lúdica, sense esforç i divertida. Com més contacte es tingui amb la
llengua que es vol aprendre, millor,oi?

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Contes en anglès

MÓN DIGITAL
Robòtica
Prof. Josep Mª Duch

1r a 6è - Dilluns 0 dijous de 13.00 a 14.00h
22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50€/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

Introducció al món de la robòtica amb els entorns de desenvolupament i programació Lego
WEDO i Lego Mindstorms EV3.

Impressió 3D, dispositius mòbils i informàtica
Prof. Josep Mª Duch

1r a 6è - Dimecres de 13.00 a 14.00h
1r a 6è - Dimecres o dijous de 17.00 a 18.00h

Avui en dia tots els nens i nenes han tingut a les seves mans una tauleta o un mòbil. Des
d'aquesta extraescolar volem fomentar l'ús responsable d'aquests dispositius tot introduint
aquelles APPs que els poden ser més útils i interessants, ampliant el ventall d'usos més
enllà dels jocs i les xarxes socials.
També fomentarem la creativitat tot treballant la construcció d'objectes amb l'ordinadors
gràcies a la tecnologia de les impressores 3D.

MECANOGRAFIA + Robòtica

4t a 6è Divendres de 13.00 a 14.00h

Prof. Josep Mª Duch

22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50€/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

LLENGÜES ESTRANGERES

Francès-DELF
Prof. Montse Blàvia

3r i 4t ESO - Dimecres i divendres de 15.00 a 16.00h*
22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)
37,50€/mes (8 mesos, 2 hores per setmana)

El DELF ("Diplôme d'études en langue française") és un certificat que expedeix el Ministeri
d'Educació francès i que acredita el nivell de llengua francesa dels parlants en països no
francòfons. Hi ha quatre diplomes corresponents als nivells A1, A2, B1 i B2 del "Marc Comú
Europeu per a les llengües".
Podeu trobar-ne més informació a www.ceip.fr

Repàs anglès

1r a 4t ESO - Dimecres 16.00 a 17.00h

*Segons les inscripcions a les extraescolars d'ESO, les sessions es realitzaran de 15.00 a
16.00h o de 16.00 a 17.00h per tal de facilitar que tots els alumnes puguin realitzar les
activitats desitjades.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

MÓN DIGITAL
Sastre de robòtica

1r a 4t d'ESO - Dimecres de 15.00 a 16.00h

Professor: J. Mª Duch

22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Bee-bot i Blue-bot - PRO-BOOT
ZOWI
WeDo 2.0 - LEGO // Mindstorm ev3
MBot
GALAXAY ZEGA
Disseny i impressió 3D. Llapis 3D
Programació Scratch // Make-make
Cotxes GALAXY ZEGA
Drons

Es busquen guitarristes
intrèpids!
Prof. Gabriel Llorach

1r a 4t d'ESO - Divendres de 16.00 a 17.00h
22,90€/mes (8 mesos, 1 hora per setmana)

Aprendrem a tocar les cançons que més ens agradin amb la guitarra, les podrem
enregistrar i fer un cover acompanyat d'un vídeo.... estarem entretinguts!

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ACTIVITATS MUSICALS

FULL INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLARS 2018-2019

En/Na ............................................................com a mare/pare/tutor/tutora de l'alumne
.................................................................del curs ................., l'autoritzo perquè realitzi les
activitats extraescolars marcades amb una X.
Telèfon d'emergència durant l'horari de l'extraescolar...............................................
Correu electrònic..........................................
Signatura i data:

NOTES:
*DATA MÀXIMA INSCRIPCIÓ 26/9/18. SI US VAU INSCRIURE AL JUNY, NO CAL TORNAR A FER-HO.
*QUALSEVOL DUBTE, US ATENDRÀ EL PROFESSOR RESPONSABLE JOSEP Mª DUCH (DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 18H)

