ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Vos presentam el nou programa de activitats extraescolars per a aquest curs escolar 2019-2020. És un
calendari confeccionat a partir de les vostres propostes d’aquests darrers anys i tenint en compte les
ofertes extraescolars dels altres centres.

Les activats començaran dia 1 d'octubre. Vos farem entrega del full d'inscripció durant aquest mes de
setembre. Els preu mensual per a cada una de les activitats és de:






Socis APIMA Vialfàs – 12€ mensuals.
Socis PIMA altres centres escolars – 15€ mensuals.
No Socis. – 18€ mensuals.
Les activitats d’una hora i mitja a la setmana tenen un preu addicional de 5€ mensuals.
El preu de l’activitat d’escacs és de:
a. Socis APIMA Vialfàs -17€ mensuals
b. Socis APIMA altres centres escolars – 20€ mensuals.
c. No Socis. – 23€ mensuals.

Informació addicional de les extraescolars que oferim.
Arteràpia: En aquesta activitat els nins i nines gaudiran d’un lloc on espaiar-se i crear a través de les
activitats artístiques, la cuina, les danses, la música i l’escriptura, amb la finalitat d’expressar i entendre les
seves emocions.
Petits Xefs. En aquesta activitat els nins i nines s’endinsaran en el fabulós món de la cuina. A partir de
receptes senzilles aprendran a emprar els diferents estris per a, posteriorment, ser ells qui realitzin la seva
pròpia recepta.
Divermusic. Els nins i nines experimentaran d’una manera divertida els diferents components de la música.
Realitzaran diferents tallers, jocs i activitats per tal d’apropar-se al món musical. A través de la música els
infants tendran una presa de contacte amb els diferents ritmes musicals, amb les sensacions que aquests ens
aporten i aprendran a ser petits compositors.
Teatre. A través de l’expressió teatral els infants assimilen amb major facilitat les nocions d’espai-temps,
la imaginació, aprendre a escoltar-se a si mateix i a la resta. Ells són els encarregats, en tot moment i sota
la supervisió del monitor, no sols d’interpretar sinó també de construir els escenaris, elaborar els
vestuaris i crear o modificar els diàlegs de les obres.
A més de les activitats ja mencionades, vos volem informar que disposam d’informació addicional sobre
altres activitats anomenades TALENT https://www.talentforkids.com/. Vos convidam a visitar la web de
presentació. Els pares que hi estiguin interessats, podran parlar de dites activitats a la assemblea
extraordinària de l’APIMA.

