
¡¡Hola¡¡Hola¡¡Hola
Familias!!Familias!!Familias!!

Para o próximo trimestre ofrecerase as seguintes
actividades:

Por SEROCIO:

Danza moderna: actividade perfecta para mellorar o sistema motor, así como para
desenvolver ao máximo o sentido do oído. Ensina aos nen@s a identificar o ritmo da
música, a través do cal poden descubrir habilidades por si mesmas que antes
descoñecían. Poderán explotar ao máximo a súa creatividade e poderán practicar
grandes valores como o compromiso, o esforzo e a compañía, independentemente do
estilo musical cando o intenten.

Futbol: Actividade deseñada para que os máis pequenos poidan contactar con este
deporte no que desenvolverán habilidades básicas de fútbol durante todo o xogo.

Multiactividade:  Mixtura actividades fisicas e creativas en función do tempo que
teñamos para que os nen@, tendo en conta o clima da nosa Galicia, aproveiten o mais
posible as horas de sol. 

Pinta y Crea: O obxetivo nesta actividade é que @s nen@s creen as suas proprias
ferramentas para que comprendan a sua mentalidade; uso de cores, simbolos, trazos e
formas axudan entender que manera el@s interpretan o mundo no que viven.

Teatro: Permite aos estudantes desenvolverse persoal e emocionalmente, eliminando o
susto escénico e o pánico de falar en público. Os estudantes non só poderán
comprender o valor da posta en escena, senón que tamén comezarán a comunicarse
mediante xestos e movementos corporais; creando así un ambiente extremadamente
entretido e divertido, tanto para quen os observa como para eles mesmos.

Por ENGLISH CLUB:

¡¡¡Imos ao modo presencial !!!
Para o próximo trimestre, 

as clases de inglés serán na escola!!



   luns      martes     miércores    xoves    venres 
16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

Multiactividade
Danza Moderna 

Pinta e crea
Teatro

Multiactividade
Danza Moderna

Fútbol
Teatro

Multiactividade
Pinta e crea

Inglés 
infantil

Inglés
 infantil

Inglés
 Primaria

Inglés
 Primaria

PREZO POR ACTIVIDADES SEROCIO:    2 horas / semana = 16,50 ao mes 
                                                                  1 hora / semana = 10,00 ao mes
 

inscrición a través de:   http://serocio.com/inscripcion-actividades-ceip-novo-mesoiro-20-21/
Contacto: Alex - 698 132 771

* + 4,00 do seguro para os que aínda non o contrataron

Inscricións 
ata o 05/01/2021

PREZO ENGLISH CLUB:    2 hora / semana: 20,50 ao mes
                                           1 hora / semana: 10,50 ao mes
                                           2º ó máis irmáns: 15,50 (por 2 horas) ao mes
                                           En liña: 12,50 (2 horas - tarifa única) ao mes 

Inscrición a través do correo eletrónico englishclub.eid@gmail.com
Contacto: Ramón -  675  551 754 

OFERTASOFERTASOFERTAS
Multiactividade

Judo
Multiactividade

Judo

PREZO XIMNASIO FIBRA:   Judo 2 días / semana
                                              1 fillo: 20,00 ao mes
                                              2 fillos: 36,00 ao mes
Contacto: Jose -  981  248 326


