HIP HOP- cicle mitjà
Benvolgudes famílies,

SAEC i el Hip Hop en el Ferran i Clua està gaudint d’un creixement. Per tal de seguir potenciant aquesta activitat
esportiva, us oferim, a tots els nens i nenes de cicle mitjà, la possibilitat de provar durant la primera i la segona
setmana de Febrer de forma gratuïta.
El Hip Hop es desenvolupa en un ambient enriquidor, i estimulant per la pràctica motriu, afavorint el
desenvolupament i construcció de la personalitat dels infants.
Les qualitats tècniques de la activitat fan possible el desenvolupament de les Habilitats Motrius
Bàsiques, HMB (Córrer, Girar, Saltar i Reptar) i profunditza en la millora de les Capacitats Perceptiu
Motrius. CPM,
l’autonomia,

(Espaial, Temporal, Equilibri, Lateralitat, Respiració....) tot aquest treball afavoreix
aprenentatges

motrius,

acceptació

i

autoconeixement,

tot

això,

fa

possible

el

desenvolupament integral de l’infant, observant grans beneficiïs en la seva pràctica.

Des de SAEC i el Ferran i Clua apostem per una educació centrada en l’infant i seva forma d’expressió,
de comunicació i relació primera, el moviment, el joc, l’experimentació a mitjançant el seu propi cos.

Obrim les portes a poder gaudir de l’activitat de forma totalment gratuïta els següents dies.
· DIMECRES

5 de Febrer de 16.30 a 18.00

· DIMECRES

12 de Febrer de 16.30 a 18.00

Recollirem els nens/es a la sortida de l’escola i al finalitzar les sessions es podran recollir a la porta de sortida.
Per afavorir l’organització, és molt important que ho comuniqueu amb antelació entregant el butlletí a la Bústia
SAEC que hi ha a recepció de l’escola, o de dilluns a divendres de 16.30 a 18.30 a la pròpia recepció

Entregar el butlletí omplert, de dilluns a divendres de 16.30-18.30 en la recepció de l’escola o a la bústia d’Activitats extraescolars

Nom del nen/a______________________________________________________

Curs__________________

Jo ______________________________________________, amb DNI ___________________________ autoritzo al meu fill/a,
a participar de la Jornada de Hip Hop
DIMECRES 5 FEB

DIMECRES 12 FEB

Signatura

