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APIMA ESCOLA 
PORTA DES 

MOLL

INSCRIPCIONS I PAGAMENT DATES DE LES EXTRAESCOLARS

PLACES

Fun English

Escacs

Lego Robotix

Trobareu els fulls d’inscripció a la web de l’APIMA i a la consergeria de 
l’escola.  Ens podeu fer arribar el full d’inscripció mitjançant la bústia de 
l’APIMA o per email fins el 26 de setembre. 

Els pagaments es realitzaran directament als monitors de les activitats.

Quota matrícula: 
* Socis de l’APIMA Porta des Moll: Gratuïta.
* No-socis: 25€ (independentment del número d’activitats que es realitzin).

Inici: Octubre 2021. Final: Juny 2022

Les activitats es faran si hi ha un mínim d’inscrits 
que les facin viables. En cas de que no s’arribi 
a aquest mínim, es convocarà a les famílies i es 
decidirà què fer.

Traslladam la programació de la 
pantalla a la vida real a través de la 
construcció de robots, la programació 
de videojocs i la creació d’apps.

Basada en la metodologia pròpia de 
construcció activa i el descobriment 
guiat pel propi infant.

Els participants treballen en grups 
reduïts en projectes i interessos 
seguint el mètode científic.

Més informació: 
www.robotix.es/ca/extraescolars-robotica

Inscripcions: 
www.robotixbalears.com/inscripcions

Metodologia basada en l’enfocament 
natural d’adquisició de segones 
llengües.

Situacions comunicatives d’alta 
qualitat lingüística (professorat natiu)

El joc com a eina motivadora 
d’aprenentatge  (learning by doing, 
Kuhl, 2004) 

Grups reduïts separats per edat: 
Infantil, 1r-3r i 4t-6è

Joc d’enginy.

Concentració.

Desenvolupament de les capacitats 
intel·lectuals.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15:30 a 
16:30 h

---

LEGO ROBOTIX
INFANTIL FUN ENGLISH

INFANTIL

Taller teatre
INFANTIL

ESCACS
PRIMÀRIA

LEGO ROBOTIX
PRIMÀRIA

16:30 a 
17:30 h ---

IOGA
INFANTIL

FUN ENGLISH
PRIMÀRIA

Taller teatre
PRIMÀRIA

IOGA
PRIMÀRIAIOGA 

EN FAMÍLIA
PRIMÀRIA

Professor: robotixbalears
preu: 35€/MES

Professor: TODONANNIES
preu: 35€/MES

Professor: PERE ANTONI
preu: 20€/mes

Ioga

Joc, relaxació, moviment.

Connexió amb el propi cos.

Respiració conscient.

Calma i relaxació.

ProfessorA: PATRICIA DEL VALLE
preu: 25€/MES

Ioga en família

Joc, relaxació, moviment.

Creem nous vincles en família.

Millorem la comunicació i la confiança.

Expressem les nostres emocions i sen-
timents.

Ens divertim.

ProfessorA: PATRICIA PICAZO
preu: 40€/MES (1 ADULT + 1 INFANT)

Taller de Teatre

Autoconeixement i creixement 
personal.

Potenciar el vincle i l’empatia en el 
treball en grup.

Despertar la curiositat i conèixer a fons 
tot el que engloba el teatre.

Generar comunitat amb la 
participació a la Mostra de Teatre.

ProfessorA: BET PALOU
preu: 25€/MES INFANTIL, 30€/MES 
PRIMÀRIA

CONTACTE APIMA:         644 33 43 61           portadesmollapima@gmail.com          https://portadesmollapima.wordpress.com


