EXTRAESCOLARES CURSO 22-23

Artes

Teatro

Luns 17:00 hs

Socios 18€/mes
noN socios 23€/mes

Cociña

Martes 16:00 e 17:00Hs
Socios 19€/mes
noN socios 24€/mes

música e
movemento

Xoves 16:00 hs

Socios 18€/mes
noN socios 23€/mes

pintura

Xoves 16:00 hs

Socios 18€/mes
noN socios 23€/mes

introdución nas artes escénicas nun
ambiente moi divertido, buscando o seu
desENROlo como persoas, fortalecendo O
seu crecEmento comunicativo, a súa
capacidade creativa e a adaptación AO
traballo en equipo.

Educación primaria e eso

Despertaremos nos pequenos da casa a
curiosidade pola gastronomía. Descubrirán
sabores e texturas que noutras
circunstancias dificilmente probarían.
Elaborarán recetas sinxelas nas que se
combinará doce e salgado.

Educación infantil e e. primaria

Desenrolo psicomotriz, sensibilización
musical, deporte, xogo e baile. Unha
actividade moi completa na que os máis
pequenos soltaránse e aprenderán
exercicios de coordinación corporal e
musical.

educacion infantil, 1° e 2° e.primaria

Traballan tanto a técnica como a libre
expresión, desenrolando así sÚa imaxinación
e a sÚa capacidade para transmitir
sentimentos poR MEDIO dun linguaxe distinto
Ás palabras.

Educación primaria e eso
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Deportes

KArate
Luns,mércores e venres 16:00 hs

a práctica do KArate permite dominar e coÑEcer O
seu Corpo, concentrarse, elevar a autoestima e A
seguridade en sí mesmos. os menores que
practican esta disciplina teñen un bo rendemento
escolar, xa que a sua capacidade de
concentración e seguir guías aumenta, Ao igual
que traballar en grupo.

Socios 21€/mes -2 días 26€/mes
noN socios 26€/mes - 2 días 31€/mes Educación infantil, primaria e eso

Ximnasia
rítmica

Martes e xoves 16:00hs
Socios 18€/meS - 2 días 22€/mes
noN socios 23€/mes - 2 días 27€/mes

Hip hop

Xoves 17:00-18:30 hs

Facemos xogos con e sen música. Aprendizaxe
de saltos, equilibrios, xiros, flexibilidade...
Preparación Musical. Manexo de aparatos
específicos da ximnasia rítmica

Educación infantil, primaria e eso

Clases de danza urbana que potencian a
creatividade, a coordinación,a musicalidade,
o ritmo e o traballo en equipo.

Educación primaria e eso

Socios 20€/mes
noN socios 25€/mes

Quiddich
Mércores 17:00 hs
Socios 19€/mes
noN socios 24€/mes

Traballamos a deportividade e o traballo en
equipo, un deporte creado con elementos de
rugby,pilla pilla e balón prisIONEIro, pero
sen contacto físico. Moi emocionante de ver
pero aínda máis de xogar.

Educación primaria e eso
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enxeño

L.signos

Martes 16:00 hs e 17:00 hs
Socios 22€/mes
no socios 27€/mes

Intelixencia
emocional

Luns 16:00hs é 17:00 hs

Socios 19€/mes
no socios 24€/mes

Robótica

Xoves 16:00 hs
Socios 23€/mes
no socios 28€/mes

Xadrez

Xoves 16:00 hs

Socios 18€/mes
no socios 23€/mes

O aprendizaxe da Lingua de Signos adquírese
a través de exercicios de memoria visual e
expresión xestual, con vocabulario e
gramática da lingua de signos que se vai
interiorizando a través de xogos, cancións,
poesía , e contos teatrais.

Educación primaria

Mellora a atención e a concentración,
Aumenta o autocontrol, axuda a desenrrolar
unha mente equilibrada. reduce os niveis de
tensión, estrés e ansiedade. Mellora O
rendEmiento e A aprendizaxe,favorece a
autoestima, A confianza e A seguridade.

Educación infantil e primaria

Aprendemos xogando facendo Deseño de
videoxogos, construción e programación de
robots e drones, debuxos e impresións en 3d

Dende 3° Ep e eso

Promover o aprendizaxe e a práctica do
xadrez como ferramenta saudable. Fomentar
a concentración, A paciencia, A estratexia...

Educación primaria e eso

