-PATINATGEEl patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments de dansa amb la
sincronització del moviment dels peus. Es tracta d’aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu en
patinatge trobem tanta diversitat de moviments, salts, piruetes, figures, etc... el que volem es es que el nen/a
s’ho passi bé, tingui un bon aprenentatge i que vagi agafant de mica en mica l´essencia d´un esport molt
complet.
Al final de cada trimestre es realitzarà una petita exhibició on les families podràn gaudir, i observar
l’evolució que han tingut els seus fill/a durant el periode d´extraescolar .

-Beneficis del patinatge.
-Activa la circulació sanguínia.
- Potència i enforteix als músculs de les cames.
- Permet adquirir gran equilibri.
- Desenvolupa la concentració i el control de l'aprenentatge.
- Millora la resistència física.
-69 euros trimestrals 1 día a la setmana.
-94 euros trimestrals 2 dies a la setmana.
Dies: Dimarts i Dijous .
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.
-En cas de pluja o que el pati estigues mullat, es realitzaria una altre activitat en alguna aula d’interior de
l’escola.
-El rati total de alumnes per día serà màxim de 20 persones, cal esmentar que tindran prioritat els alumnes de
l’escola Lola Anglada.
-Els pagaments seràn trimestrals, en cas de que l’alumne comenci a mitjans de trimestre el cobrament serà
proporcional.
-Inscripcions via safata d’extraescolars situada a la secretaria de l’escola, o mitjançant mail únicament a
(fran.coordinacio@gmail.com)
-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 i cognoms Curs que realitzarà l´alumne Telèfon de contacte (pare i/o mare)-

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

Nivell

Patinatge

-P5,1r,2n,3er,4t,5é,6é….

Dies
Dimarts

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

Codigo
IBAN

Entitat

Oficina

Digit

Nº de compte

Dijous

