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         Canet de Mar, 09 de Setembre de 2015 

A l’atenció de tots els socis/es, 

A continuació us informem del calendari d’Activitats Extraescolars per aquest curs 2015 – 016, aquest 

any com a novetat treballarem a través de les Intel·ligències Múltiples, totes les Activitats Extraescolars 

com a fil conductor.  En full adjunt us detallem el que són i els seus beneficis per els nostres fills/es: 

HORARI D’ACTIVITATS EDUCACIÓ INFANTIL COL.LEGI YGLESIAS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ALOHA P5 
De 14h a 15 h 

 TINY TOTS 
(a partir de P5) 

 
TINY TOTS 

(a partir de P5) 
  

INFANTIL 
De 17.00 a 18.30  

MANUALITATS 
(Art Attack) 

 
TEATRE 

 

 
INTEL.LIGENCIES 

MÚLTIPLES 
 

JOCS I 
MOVIMENTS 

(Anglès) 
DIBUCONTACONTES 

 

Al igual que l’any passat, l’horari de les Activitats Extraescolars d’aquest curs serà de 17.00 a 18.30 hrs, és a dir que 

tindran una duració de 1.30 hrs. El termini màxim per presentar les inscripcions es el 24 de Setembre.  

REUNIÓ INFORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL 22 DE SETEMBRE A LES 18.30 HRS 

Des de el 14 al 30 de Setembre el col·legi oferirà un Servei d’Acollida de 17.00 a 18.30 hrs per tots aquells nens i 

nenes que així ho demanin:  30 €/meitat de mes i esporàdics  3,5 €/dia , per inscriure’s si us plau enviïn un mail a: 

secretaria@coleyglesias.com ó dirigint-se directament a Secretaria. 

PREUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015 – 2016: 

- 1 Activitat a la setmana:  25 €/nen. 

- 2 Activitats a la setmana:  38 €/nen. 

- 3 Activitats a la setmana: 50 €/nen. 

- 4 Activitats a la setmana: 57 €/nen. 

- 5 Activitats a la setmana: 63 €/nen. 

- ALOHA: 55 €/mes. Tot aquell que estigui interessat, es farà una reunió informativa. 

__________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’EDUCACIÓ INFANTIL 2015-2016 

El meu fill/a …………………………………………………………...............................................…, que el present curs 

2015-2016 farà ……………….., assistirà a les següents activitats extraescolars: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

INFANTIL 
 

 
 

 

   

 

 

 Per Entregar a Secretaria en l’horari d’Atenció al Públic o al mail: secretaria@coleyglesias.com 

Firma del pare, mare o tutor: 

 

http://www.coleyglesias.com/
mailto:extraescolars@coleyglesias.com
mailto:secretaria@coleyglesias.com
mailto:secretaria@coleyglesias.com
Irene Noguera
Resaltado
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EDUCACIÓ INFANTIL: 

Intel·ligències Múltiples: Segons la teoria de les intel·ligències múltiples la intel·ligència no es vista com 

un tot unitari, sinó com un conjunt de vuit intel·ligències diferents les unes a les altres. En aquesta 

activitat ens proposem treballar cada una d’aquestes vuit intel·ligències setmanalment tot descobrint 

quina d’aquestes és la que tenen més desenvolupada cada una dels infants, i alhora, ajudant-los  a 

potenciar la resta. 

Lingüística: als nens s’aprecia la seva facilitat per escriure, llegir, comptar contes o fer encreuats, 

facilitat per els idiomes…., però sobre tot aquesta intel·ligència permet a les persones que puguin 

exposar conceptes amb molta claredat. 

Lògica-matemàtica: s’aprecia en els més menuts en el seu interès en patrons a mida, categories i 

relacions. Facilitat per la resolució de problemes aritmètics, jocs d’estratègia i experiments. 

Corporal i Cinestèsia: Facilitat per processar el coneixement a través de les sensacions corporals. 

Esportistes, actors, ballarins o manualitats. 

 Visual i espaial: Els nens pensen en dibuixos i imatges. Tenen facilitat per resoldre puzles, dediquen el 

temps lliure en dibuixar, prefereixen els jocs de construcció, també es poden ubicar millor a l’espai. 

 Musical: Els petits es manifesten amb cançons i sons.  Identifiquen amb facilitat els sons i interpreten 

cançons d’oïda. 

Interpersonal: Es comuniquen bé i son líders als seus grups. Entenen els sentiments de la resta i 

projecten amb facilitat les relacions interpersonals, facilitat per influir a les persones. 

Intrapersonal: apareixen com introvertits, reconeixen els seus propis sentiments i es motiven 

intel·lectualment, també tenen la capacitat de conèixer la seva personalitat, les seves capacitats i 

debilitats, son bons per crear projectes, idees innovadores, però si no tenen intel·ligència interpersonal i 

lingüística tindran dificultats per donar a conèixer les seves idees. 

Intel·ligència naturalista: o de facilitat de comunicació amb la naturalesa: Reconeixen els canvis 

d’ambient, temperatura, contaminació….. també s’interessen per les plantes, els animals i en general 

per el medi ambient. 
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DibuContaContes:  Es una activitat a la que mitjançant la narració d’un compte, escenificació i una mica 

d’atrezzo, vestuari i la participació activa dels nens al compte es tracta d’aconseguir la participació activa 

dels nens al compte, es tracta d’aconseguir despertar la imaginació, i l’interès del nen/nena per la 

lectura infantil. En aquesta activitat son els nens i nenes els encarregats de crear el compte i recrear-lo 

per així poder captar una major atenció i gust per la narració i lectura dels comptes. Objectius d’aquesta 

activitat: alguns dels objectius que pretén aquesta activitat es augmentar i despertar l’interès de 

l’alumne per la lectura i fomentar una actitud reflexiva i critica, desenvolupar l’atenció per captar amb 

claredat la informació i aprendre a distingir la informació fonamental, així com gaudir amb la lectura de 

manera lúdica i recreativa, 1 dia al mes es farà en anglès. 

Manualitats: Activitat en la que es treballarà el desenvolupament de les capacitats artístiques i 

creatives, així com, la coordinació visual i manual tot utilitzant diferents tipus de materials i objectes 

reutilitzables per tal de potenciar la imaginació de l’infant. Dins d’aquesta activitat es treballarà: nocions 

de pintura, aprendre els  colors primaris.... 

Jocs i Moviments en Anglès/ Games & Movements: aquesta activitat va dirigida als més menuts de 

l'escola. Activitat dedicada al coneixement dels diversos moviments del cos i de cada una de les parts 

d’aquest. Aquest coneixement es durà a terme a través del joc, i a més a més, l’activitat es realitzarà en 

llengua anglesa. 

Teatre: l’activitat de Teatre des de la vessant lúdica amb el joc com a contingut principal, ja que facilita 

un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament  als nens i nenes. L’objectiu 

no és formar actors o actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i la expressió, aconseguint que els 

nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses. El teatre, com a activitat extraescolar, aporta 

importants beneficis als nens i nenes com per exemple: millora en l’autoestima i seguretat en un mateix, 

millora en el treball en grup, millora en la sociabilitat especialment en aquells nens i nenes que 

presenten més dificultats per a comunicar-se amb els altres, estimula la creativitat, la imaginació i la 

espontaneïtat, també millora la capacitat d’atenció i memorització. I sobre tot  S’HO PASSEN GENIAL!!!! 
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NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COL.LEGI YGLESIAS 2015 – 2016 

 Per formalitzar la inscripció cal entregar a secretaria el full d’Inscripció degudament complimentat. 

 Totes les activitats extraescolars  començaran  el primer dia lectiu del mes d’Octubre que es    

correspongui amb l’activitat i finalitzaran l’últim dia lectiu del mes de Juny. 

 Qualsevol canvi en l’ús de l’activitat per part de l’usuari s’ha de notificar directament al mail: 

secretaria@coleyglesias.com o directament a Secretaria en horari d’Atenció al Públic. 

 La baixa de qualsevol activitat s’haurà de notificar amb 15 dies d’antelació. 

 El cobrament del rebut es farà efectiu entre el dia 01 i 05 de cada mes a través de domiciliació 

bancaria. 

 Qualsevol rebut tornat s’haurà de fer efectiu dintre dels  10 dies posteriors a la notificació pertinent i 

s’afegirà l’import de les despeses de devolució. En cas de no fer-ho així el nen/nena serà 

automàticament donat de baixa del servei. 

 Les baixes o les altes a mig mes no impliquen una rebaixa en el rebut mensual, aquest es cobrarà 

sempre íntegrament. 

 Es podrà berenar durant els 10 primers minuts de l’activitat. Preguem posin als nens berenars lleugers 

sobretot si han de fer activitats físiques. 

 Totes les activitats que s’ofereixen poden patir canvis en funció de la valoració de viabilitat que pugui 

fer el responsable de Activitats Extraescolars. 

 Totes les activitats extraescolars tenen limitació de plaça. 

 La durada de les Activitats Extraescolars es de 1.30 hrs (de 17.00 a 18.30 hrs). 

 L’activitat Extraescolar de Hoquei que es de dos dies: dimarts i dijous, el preu total de l’activitat es per 

els dos dies, en el cas de que un nen/nena només vingui un dia el preu serà el mateix. 

 Per aquest curs us donem l'opció de crear-vos l'activitat que ens demaneu. SI son un grup de pares i 

mares o de un mínim de 6 nens o nenes, i teniu la idea d'alguna activitat que no oferim, us podeu posar 

en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de muntar-la i d'incorporar un monitor, dintre de l’horari 

de les Activitats Extraescolars del col·legi i sempre i quant tinguem les instal·lacions adequades i espai 

per dur a terme l’Activitat proposada. 

 Qualsevol dubte, pregunta o consulta derivada d’una Activitat Extraescolar, si us plau envieu un mail a: 

extraescolars@coleyglesias.com i us respondrem el més aviat possible. 

Salutacions, 

 

 

La Junta Rectora 
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