
EXTRAESCOLARS
C U R S  2 0 2 1 / 2 0 2 2

HOQUEI PATINS (P4-6è). Disciplina
esportiva amb patins de 4 rodes, que
es juga entre 2 equips amb el control
de l'estic i una bola. Suma velocitat,
resistència, equilibri i coordinació.
(Desplaçament amb autobús a La
Bassa. Classes a càrrec de la
coŀlaboració amb el CHP Sabadell).
Preu: 1 dia 34€

ANGLÈS (P4-6è). Project After School
Cambridge. Aprendrem l’anglès d’una forma

lúdica i divertida, amb una nova filosofia
d’activitats, amb aspectes de les metodologies

de la nova escola, la immersió lingüística i la
metodologia de Cambridge 

Preu: 30€ llibre Cambridge + 1 dia 32€/mes

DEFENSAKIDS (P4-6è). Modalitat
d’esport basada en l’autocontrol i en
aprendre a defensar-se, mitjançant
les tècniques de Jiu Jitsu, Aikido i
Judo.
Preu: 1 dia 22€

FUTBOL (1r-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. 
Preu: 1 dia 22€ / 2 dies 37€

MULTIESPORT (P4-2n). Introducció a
la Iniciació Esportiva, amb l’objectiu
de proporcionar un aprenentatge
bàsic de diferents esports.
Preu: 1 dia 22€ / 2 dies 37€

ESCACS (1r-6è). Classes d’escacs per
desenvolupar la inteŀligència
emocional en els nens i transmetre
valors a partir del joc. 
Preu: 1 dia 22€



MUSICART EN COLORS (P4-P5).
Mitjançant el dibuix i la música
analitzem i treballem les nostres
emocions alhora que utilitzem
diferents tècniques plàstiques, de
colors i musicals
Preu: 1 dia 22€

TEATRE (P4-6è). 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.
Preu: 1 dia 22€

DIVERMANUALITIES (1r-6è).
Treballant amb diferents

materials reciclables, fem les
nostres manualitats mentre que

treballem la psicomotricitat
fina, la precisió i alimentem la

nostra imaginació
Preu: 1 dia 22€ + 18€ anuals de

material

PERCUSSIÓ (1r-6è). Aprenem
música a través de diferents ritmes

africans i catalans, creant una
batucada amb diferents

instruments de percussió.
Preu: 1 dia 22€

Mínim grups de 9 alumnes inscrits
En cas de no arribar al mínim d’alumnes, el preu podria variar

ANOTACIONS



Envia missatge
per l'aula virtual

SÍ SÓC USUARI NO SÓC USUARI

www.villageniu.net
Inscripcions 
Escola Ribatallada

Com faig la inscripció?
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WWW.VILLAGENIU.NET/escola-ribatallada 

sabadell@villageniu.net 
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