EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022
Benvolgudes famílies,
Us presentem les extraescolars que la nostra escola ofereix al llarg d’aquest
curs.
Recordem, que a més a més de les extraescolars que es detallen, tant al Cor de
Maria com a Maria Reina hi ha serveis d’acollida matinal i de tardes. Per més
informació dirigir-se a la secretaria del Cor de Maria.
Totes les activitats extraescolars tenen les places limitades i un mínim
d’alumnes per poder formar un grup. Cal fer els inscripcions a aquestes
activitats omplint la fitxa que trobareu a secretaria (o fotocopiar la que
entreguem i enviem per correu electrònic), un full d’inscripció per cada
extraescolar que desitgeu. Podeu retornar-lo omplert al vostre tutor/a.
Les activitats començaran la setmana del 4 d’octubre i finalitzaran el juny,
excepte els grups de Kids&Us que ja estan en marxa (tots menys els de P3).

Música al Cor de Maria amb AULA MUSICAL (PRIMÀRIA)
Per aquest proper curs 2021-2022 proposem classes d’instrument per alumnes
de 1r a 6è de primària, en horari extraescolar de migdia. Aquest és un projecte
nou, per facilitar que els alumnes tinguin un contacte pràctic amb la música,
com que cal saber la demanda d’instruments ja fa uns dies es va passar un
correu amb la informació i el formulari que calia omplir (límit 13 de setembre).
Horari: 30 minuts (migdia) / setmana
Preu: 55€/curs de matrícula (germans 50%)
50€/mes (preu orientatiu si la classe és individual)

Anglès i teatre musical amb LET’S PLAY! (1r i 2n de PRIMÀRIA)
Let’s Play! és un mètode únic, diferent i molt innovador que es basa en
l’aprenentatge de l’anglès a través de les arts escèniques. Els nens i nenes
aprendran l’idioma de forma divertida, natural i quasi sense adonar-se’n
mentre ballen, canten i interpreten. Cada unitat didàctica està pensada i
creada per tal d’integrar l’anglès i millorar el que nosaltres anomenem les 4C’s:
la Concentració, la Coordinació, la Comunicació i la Confiança. A través de les
diferents disciplines artístiques i amb el joc com a eina principal, l’infant
adquirirà l’anglès d’una manera fàcil, dinàmica i lúdica. Mentre ells estan
immersos en un món de diversió, tu de ben segur, notaràs la diferència. (Let’s
Play Performing Arts SCP).
Per a més informació entra a www.letsplayperformingarts.com o
@letsplayperformingarts
Horari: dilluns de 13:45h a 14:45h (1r i 2n de Primària)
Preu: 10€/curs de material
32€/mes (matrícula gratuïta)
Classe gratuïta de prova: 20/09/21. Llegiu atentament el full adjunt!!!

INSCRIPCIONS
FINS EL 24 DE
SETEMBRE
FULL
D’INSCRIPCIÓ AL
TUTOR/A
SECRETARIA
de 9 a 13h
972261391

Bàsquet al COR de MARIA amb el CBGX Santjoanec (PRIMÀRIA)
Tal i com vam iniciar fa dos cursos, a l’escola, en col·laboració amb el Club
Bàsquet Sant Joan, oferim l’extraescolar de bàsquet. Treballem per recuperar
el bàsquet a l’escola, junts ho aconseguirem! ES CONVOCARÀ A UNA REUNIÓ
INFORMATIVA A TOTES LES FAMÍLIES INCRITES.
Horari: dimarts i dijous de 17 a 18:30h a les pistes del Cor de Maria.
Preu: 25€/mes d’octubre a juny (a les categories que s’aconsegueixi
muntar equip per seguir la lliga del Consell Comarcal). Més una
quota única anual de l’assegurança (30€ aproximadament).
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SECRETARIA

RUGBI amb el GARROTXA RUGBI CLUB FORMACIÓ

de 9 a 13h

Aquest és un nou projecte que es proposa des del Garrotxa Rugbi Club. Aquesta
activitat es desenvoluparia a les pistes del Cor de Maria i només si hi ha prou
inscripcions per fer-la viable.
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Horari: dilluns i/o dimecres de 17 a 18:30h a les pistes del Cor de Maria.
Preu: 25€/mes d’octubre a juny (60€ de matrícula).
Dansa amb LA QUARTA PARET (INFANTIL i PRIMÀRIA)
LA QUARTA PARET – escola d’arts escèniques és una escola de formació artística
en el sector del teatre musical. A part de ser un lloc de formació també és un
espai de creació, de desinhibició, de diversió, de llibertat personal i artística.
Perquè és necessari que els nens i nenes facin activitats artístiques? Està
comprovat que la música és un vehicle immediat d’emocions. El teatre, la dansa
i la música ens aporten coneixements i eines necessàries per desenvolupar-nos
en qualsevol de les situacions de la vida.
Horari: 1h/setmana dimecres de 17:10 a 18:10 a Maria Reina.
1h/setmana dimecres migdia al Cor de Maria.
1h/setmana divendres migdia al Cor de Maria (grup de 1r).
Preu: 45€/mes (matrícula gratuïta).
Futbol al Bosc de Tosca
L’escola té un conveni amb el club de futbol Bosc de Tosca que garanteix la
incorporació de tots els alumnes del Cor de Maria fins a 2n de primària, a partir
d’aquesta edat, depèn de la disponibilitat dels equips.
Contacte: Yeray Pérez (yeray@boscdetosca.cat).

Anglès amb Kids&Us (INFANTIL i PRIMÀRIA)
Kids&Us és una metodologia d’aprenentatge d’anglès basada en la manera com
aprenem la nostra llengua materna. A Kids&Us sabem que l’adquisició del
llenguatge segueix un procés natural que té lloc en un ordre determinat i que
es produeix de manera espontània. És per això que volem aprofitar i optimitzar
els mecanismes que s’activen per aprendre la llengua materna durant els
primers anys de vida per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o
tercera llengua. Les classes són per a nens i nenes a partir de P3.
Horari: 1h/setmana al migdia (grups a Maria Reina i al Cor de Maria).
Preu: 71€/curs de material.
53€/mes (matrícula gratuïta).
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Robòtica Educativa amb Innova Didàctic (PRIMÀRIA)

de 9 a 13h

La robòtica educativa ajuda els nens i nenes a desenvolupar habilitats,
capacitats i competències bàsiques. Els robots s’utilitzen com a eines lúdiques
per tal de resoldre petits reptes de manera creativa.
Activitats en funció de l’edat:
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Startbots (5 i 6 anys): Robots seqüenciadors per aprendre a codificar (Botley, Mouse,
BeeBot, Edison i Artie).
Robolocks (de 7 a 10 anys): Construcció de robots i programació (Lego WeDo, Edison,
Artie, Lego Boost).
Legomindstorms (11 i 12 anys): Disseny i creacions pròpies amb LegoMindstorms.

Horari: 1 h/setmana al migdia (Cor de Maria – Primària).
Preu: 42€/mes. Matrícula obligatòria: 40€ (inclou tot el material).
Millorarem la creativitat mitjançant l’Art amb Pigment:::Vayreda&Vendrell
(INFANTIL i PRIMÀRIA).
Curs a càrrec de Marian Vayreda i Eva Vendrell destinat a nens i nenes d’infantil
i primària. Les activitats proposades s’adapten als nivells de desenvolupament
dels infants per tal d’activar recursos creatius mitjançant el dibuix, la pintura
i l’escultura. Per gaudir d’una programació de tècniques diverses i de la
metodologia d’aprenentatge de VayredaVendrell que utilitzen des de fa més de
25 anys a Pigment.
Horari: 1h/setmana dimecres al migdia (Cor de Maria – Primària).
1h/setmana divendres al migdia (Maria Reina – Infantil).
Preu: 35€/mes. Material inclòs.
Anglès amb pedagogia sueca amb Anglès Montse (PRIMÀRIA)
Anglès amb pedagogia sueca i preparació d'exàmens de Cambridge. Treballem
perquè la mainada vegi l'Anglès com una eina de comunicació i els ajudem a
preparar exàmens de l’escola i oficials.
Horari: 1h/setmana al migdia
(l’alumnat anirà a l’escola d’Anglès Montse acompanyats pel
responsable, es signarà una autorització).
Preu: 43€/mes (d’octubre a juny) + 20€ de material el primer mes.

Mecanografia amb MTM (Montse Toronell) (5è i 6è PRIMÀRIA i 1r d’ESO)
D’un temps cap aquí cada vegada és més present en les nostres activitats l’ús
del teclat de l’ordinador, tant en la nostra etapa escolar, com més tard en el
món laboral. Per això és de molta utilitat adquirir un bon ritme i confiança
teclejant per tal d’estalviar el màxim de temps possible.
Per aconseguir-ho és molt important escriure amb tots el dits i sense mirar al
teclat, fent el mínim de faltes i amb la màxima velocitat. És així com podrem
proporcionar als nostres fills una eina que els permetrà estalviar molt de temps
a l’hora de passar els treballs a l’ordinador, i en conseqüència, dedicar més
temps a altres activitats.
Horari: 45min/setmana dilluns migdia (5è i 6è de Primària i 1r d’ESO).
Preu: 6€/sessió.
PROPOSTA MUSICAL amb Jessica Mellado (INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO)
L'objectiu de les classes és despertar l’interès per la música mitjançant
exercicis dinàmics on es pugui gaudir de la música treballant les percepcions i
emocions que ens desperta. Tinc una llarga trajectòria musical i els últims anys
he impartit classes grupals i individuals de guitarra, cant i combo a infants i
adolescents a l'escola Cor de Maria i altres escoles.
Activitats (totes tenen una matrícula anual de 15€):
COMBO MUSICAL
A partir de la combinació de diferents instruments (pandereta, triangle, maraques,
veu...), crearem un grup musical. Aprendrem a tocar diferents ritmes i a escoltar la
resta d'instruments a l'hora. Desenvoluparem habilitats i capacitats musicals en els
infants a través de diversos patrons rítmics i la manipulació de cada instrument. Mireu
el full adjunt per la classe de prova.

Horari: 45min/setmana migdia (Cor de Maria – Primària i ESO).
30min/setmana migdia (Maria Reina – Infantil).
Preu: 37€ i 32€/mes.
GUITARRA
Iniciació a l'instrument. Treballarem a partir de cançons escollides pels alumnes. Ens
iniciarem a la lectura de tablatures. Iniciació al llenguatge musical i modern.
Potenciarem la creativitat a través de la composició de cançons pròpies. Grups reduïts.
Cal portar guitarra pròpia.

Horari: 45min/setmana migdia (Cor de Maria – Primària i ESO).
Preu: 37€/mes.
UKELELE
Aprèn a tocar les cançons que més t’agraden. Aprèn a tocar i cantar alhora.
Potenciarem la creativitat a través de la composició de cançons pròpies. Cal portar
l'ukelele propi.

Horari: 45min/setmana migdia (Cor de Maria – Primària i ESO).
Preu: 37€/mes.
CANT
Aprendrem a tenir més consciència de la nostra veu. Treballarem diferents tècniques i
escalfament vocal per potenciar la nostra veu. Les cançons es posaran en comú i seran
escollides per els alumnes.

Horari: 45min/setmana migdia (Cor de Maria – Primària i ESO).
Preu: 37€/mes.
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