
Les activitats començaran el dilluns 25 de setembre*

L’horari de totes les activitats serà de 16.30h a 17.45h. 
De 16.30h a 16.45h els nens berenaran i després 
començarà l’activitat d’una hora de durada. 

El preu de totes les extraescolars d’un dia serà 
de 21 €/mes

El preu de FUTBOL, MULTIESPORT i DANSA serà 
de 37 €/mes (2 dies a la setmana)

El preu de ROBÒTICA I VIDEOJOCS serà 
de 37 €/mes (1 dia a la setmana) i una matricula de 
30€ (en concepte del material)

Un cop iniciada l’activitat s’ha de complir el pagament 
de tot el trimestre, en cas de donar-se de baixa.

HORARIS

PREUS

Les inscripcions queden obertes fins a l’inici de curs 
i cobrir totes les places. La reserva de places serà per 
rigorós ordre d’inscripció.
Entregar el paper d’inscripció a la secretaria de 
l´AMPA.

TEATRE MUSICAL (1r-6è) 

És una oportunitat per apropar-se al teatre, a la 
dansa i a la música. Es combina la dramatúrgia 
amb la música i el ball. Es treballa interpretació, 
improvisació, foniatria, expressió corporal i verbal… 
amb diversos tipus de tècniques i combinant cos, 
oïda, sensibilitat, imaginació, fantasia, creativitat, 
espontaneïtat i autonomia.

ESCACS (1r-6è) 

Classes d’escacs per desenvolupar la intel·ligència 
emocional en els nens i transmetre valors a partir 
del joc. Amb l’Ivo Espau Alavedra. Durant el curs 
es participarà en campionats amb altres escoles.

L’HORA DEL CONTE (P4-1r) 

Aprofitant els contes populars ens endinsarem 
en el món de l’expressió dramàtica. L’objectiu 
és introduir els nens en el món de l’expressió 
dramàtica aprofitant la part més lúdica del teatre  
com a joc.

IOGA PER A PARES

Com cada any, els pares seguim fent ioga!

CORAL PER A PARES

Pares i mares, us animeu a cantar?

EXTRAESCOLARS
CURS 2017/2018

DE SETEMBRE A JUNY 

*començaran les activitats que tinguin un mínim de 
nens inscrits



INSCRIPCI0NS
EXTRAESCOLARS CURS 
2017 / 18
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INFORMACIÓ IMPORTANT
Les activitats són valorades de forma continuada per 
una comissió de l’AMPA i de mestres de l’equip educatiu 
de l’escola. Si en algun cas un alumne no segueix les 
directrius marcades pel monitor de l’activitat o no té una 
actitud adequada per a l’activitat i això afecta la resta 
del grup, se n’informarà a les famílies i es prendran 
les mesures necessàries per a poder garantir un bon 
funcionament de l’activitat.

ACTIVITATS
ROBÒTICA i VIDEOJOCS

ACTIVITAT

ACTIVITAT

ACTIVITAT

Nom del nen/a

Classe

Telèfon

e-mail

Signatura pare/mare

DIA

DIA

DIA
MULTIESPORT

FUTBOL

PERCUSSIÓ AFRICANAPERCUSSIÓ AFRICANA

DANSA

PLAYING WITH ENGLISH LITTLE

SING WITH US!!!

FES-T’HO TU MATEIX

L’HORA DEL CONTE

ESCACS

TEATRE MUSICAL

Ioga per a pares
Coral per a pares

Dilluns i Divendres

Dilluns
Dimecres

Dimarts i Dijous

Dimarts

Dimarts

Dimarts

Dimarts i Dijous

Dimecres

Dimecres

Dijous

Divendres

Divendres

Divendres
Dimarts
a concretar

Les activitats que no tinguin un mínim de 9 nens inscrits 
no es podran realitzar.

P4 a 2n

3r i 4rt
5è i 6è

2n.a 6è

P5 a 6èP5 a 6è

P4 a 1r

2n a 4rt

1r a 6è

P4 a 1r

1r a 6è

1r a 6è

ROBÒTICA I VIDEOJOCS (3r-6è) 

En aquesta extraescolar, proposarem diferents reptes 
on els alumnes han de demostrar l’habilitat tant de 
muntar robots, com la de programar-los. Es construiran 
robots capaços d’arrossegar pesos, aixecar-ne, 
enviar missatges, etc. També aprendrem a dissenyar 
personatges i escenaris per crear i programar els nostres 
propis videojocs*. www.exploriu.cat 

FUTBOL (2n-6è) 

Es treballa la tècnica i les regles del joc, el control físic i 
mental, el joc d’equip, el respecte pels companys, tot en 
un entorn lúdic i formatiu. 

MULTIESPORTS (P4-2n) 

Introducció a la Iniciació Esportiva, amb l’objectiu de 
proporcionar un aprenantage bàsic de diferents esports: 
futbol, handbol i bàsquet.

PERCUSSIÓ AFRICANA (P5-6è) 

Familiarització amb els instruments i la metodologia. 
Djembé i Doundouns organitzada com cada any pel David 
Egea.

DANSA (1r-6è) 

Combinació d’exercicis cardiovasculars amb passos 
de ball i coreografies dissenyades a partir de la música 
més actual. Una manera divertida de moure el cos i fer 
esport a la vegada, mitjançant la qual els nens i nenes es 
diverteixen ballant les seves cançons preferides i tenen 
l’oportunitat de mantenir-se actius al ritme de la música 
que més els hi agrada.

PLAYING WHITH ENGLISH Little (P4-1er) 

Aprendre anglès jugant amb la Emily. Un taller 
d’introducció a l’anglès a través del joc, les cançons, els 
contes, les pel·lícules...

SING WITH US!!! (2n-4t)

Aprendre anglès através de les cançons, les que més 
t’agraden, les que estan de moda, les que t’emocionen! 
Un taller d’anglès diferent,  on entre tots escollirem la 
música que volem aprendre i cantar en anglès.

FES-T’HO TU MATEIX (1r-6è) 

Taller de manualitats aprofitant materials i convertint-los 
en objectes d’us. D’un tros de roba en fem un monader 
i aprenem a cosir, del paper en fem màscares, dels fils 
collarets... aprenent tècniques de ganxet, cartó pedra,...

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

1r a 6è


