-Dansa Moderna-

(FUNKY)

-La realització d’una coreografia amb dansa moderna on tant nens/es aprendràn un conjunt de
moviments que els hi permetrà realitzar qüalsevol coreografia de dansa amb èxit, en aquesta activitat
també es potenciarà la psicomotricitat ja que es molt important alhora de realitzar cualsevol activitat
fisico-esportiva.
-OBJECTIU:La realització d’una coreografia amb dansa moderna on tant els nens/es aprendràn una
serie de moviments que els hi permetrà realitzar qüalsevol coreografia de dansa moderna amb èxit,
en aquesta activitat també es potenciarà la psicomotricitat ja que es molt important alhora de
realitzar l’activitat i per al desenvolupament emocional i físic de nen/a.

Entre els beneficis físics per la practica de la dansa:
-Augmenta la capacitat pulmonar i muscular.
-Afavoreix l'eliminació de greixos, combatent el sobrepès i l'obesitat infantil.
-Reforça el sistema immunològic, que ajuda a prevenir infeccions i altres malalties.
-Enforteix la musculació i millora la flexibilitat, la força, la resistència i la bona postura. Genera així
un cos i un estat mental més equilibrat.
-Desenvolupa l'oïda musical, el sentit del ritme i l'expressió corporal.
Durant el curs es faràn varies exhibicions on les families podràn gaudir d´una serie de balls i
coreografies on els alumnes seràn els protagonistes d´aquest event.
-59 euros trimestrals 1 día a la setmana.
-84 euros trimestrals 2 dies a la setmana.
-Dies: Dilluns i Dimecres.
-Horari: De 16.45h fins a les 18.15h
-Activitat dirigida a:
-P5,1r,2n,3er,4t,5é, 6é

-Cal remarcar que per realitzar qualsevol extraescolar s’haurà de ser soci de l´AMPA.
-Inscripcions via safata d´extraescolars situada a la secretaria de l´escola, o mitjançant mail
únicament a (fran.coordinacio@gmail.com)
-Els pagaments seràn trimestrals, en cas de que l´alumne comenci a mitjans de trimestre el
cobrament serà proporcional.
-Per qualsevol dubte o problema contactar UNICAMENT VIA WHATSSAP al telèfon 671402060,
o via mail a (aegfesports@gmail.com).
-O tots els dimarts i dijous a la sala polivalent de l’escola de 16.45h a 18.15h.

Activitats extraescolars curs 2018-19
DADES DE L´ALUMNE/A
Nom/CognomsCurs que realitzarà l´alumne Telèfon de contacte (pare i/o mare)-

( Encerclar els dies desitjats)
Per a nens i nenes
ACTIVITATS

Nivell

Dansa Moderna(Funky)

-P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é

Dies
Dilluns

Dimecres

Nom del titular del compte:_________________________________________
NIF/NIE:______________________________________________________________________

Codigo
IBAN

Entitat

Oficina

Digit

Nº de compte

