


Benvolgudes famílies,  

S’acosta un nou curs 2016-2017, i us 

presentem un nou catàleg d’extraescolars. 

 Aquestes   activitats volen oferir qualitat, 

diversió,   aprenentatge distés, i contribuir 

a l’objectiu de la formació integral dels 

nens i nenes. 

Us animem a participar-hi! Serà divertit ! 
  

 





- INICIACIÓ ESPORTIVA 

Jugarem i treballarem aspectes bàsics de l’esquema corporal dels infants. 

Coneixerem els diferents esports a través de jocs adaptats. 

  

 Alumnes  Educ. Infantil 

Quota   20,95€/mes 2dies/setmana 

  11,75€/mes 1dia/setmana 

Horari  Dilluns i/o dimecres 

  17:00 a 18:30 

- BALL ESPORTIU 

Farem coreografies, millorarem el nostre ritme, coordinació i aprendrem a 

ballar. I sobretot ens ho passarem molt bé! 

  

  

 

Alumnes  Educ. Infantil i Educ. Primària 

Quota   25€/mes  

Horari  Dimarts i Dijous 

  17:00 a 18:30 

- PATINATGE 

A través d’aquesta activitat recreativa i esportiva sobre patins en línia o de 

quatre rodes, gaudirem i ens ho passarem molt bé a la vegada que 

treballem aspectes com el desenvolupament de l’equilibri i el 

manteniment de l'harmonia corporal mitjançant els seus moviments i 

exercicis. 

  

  

  

 

Alumnes  P5 i Educació Primària 

Quota   11,50€/mes 

Horari  Divendres 

  17:00 a 18:30 



- PISCINA 

Aprendrem a nedar i perfeccionarem la nostra tècnica a la piscina 

municipal Sergio Manzano amb monitors especialistes. Els monitors de 

l’escola recolliran els alumnes a les classes i anirem caminant cap a la 

piscina. Si plou, els alumnes es quedaran a l’escola fent jocs o bé els 

familiars podran venir a buscar-los per portar-los a la piscina.  

  

  

  

  

 

Alumnes  Educ. Infantil i Educ. Primària 

Quota   72,45€/trimestre 

Horari  Dimecres 

  17:00 a 19:00 

- FUTBOL SALA 

Treballarem aspectes bàsics del futbol sala i participarem dels jocs 

escolars de l’Hospitalet, jugant partits de la lliga escolar. 

  

  

  

  

  

 

Alumnes   Educ. Primària i E.S.O. 

Quota    25,75€/mes 

Horari ED. Primària  Dilluns i Dimecres 

   17:00 a 18:30 

Horari E.S.O.  Dilluns i Dimecres 

   18:30 a 19:30 

 

- BÀSQUET 

Treballarem aspectes bàsics del bàsquet i participarem dels jocs 

escolars de l’Hospitalet, jugant partits de la lliga escolar. 

  

  

  

  

  

 

Alumnes   Educ. Primària i E.S.O. 

Quota    25,75€/mes 

Horari ED. Primària  Dimarts i Dijous 

   17:00 a 18:30 

Horari E.S.O.  Dimarts i Dijous 

   18:30 a 19:30 

 



- ZUMBA 

 

Activitat física dirigida a mares i pares que necessiten algun tipus 

d’activitat, una forma de relaxar-se, divertir-se i alliberar-se del estrès 

setmanal.  

  

  

  

  

  

 

Alumnes  Familiars d’alumnes 

Quota   15€/mes 

Horari  Divendres 

  17:30 a 19:00 





- LUDOTECA 

Explicarem contes, cantarem, jugarem, farem manualitats i ens ho 

passarem d’allò més bé! 

  

  

 

Alumnes  Educ. Infantil 

Quota   20,95€/mes 2dies/setmana 

  11,75€/mes 1dia/setmana 

Horari  Dijous i/o divendres 

  17:00 a 18:30 

- JUGUEM AMB LES TIC 

Gaudirem i passarem una bona estona aprenent i investigant a través de 

les noves tecnologies i Internet, del que també aprendrem a fer un bon ús 

d’ell.  

  

  

  

 

Alumnes  Educació Primària 

Quota   11,75€/mes 

Horari  Dijous i/o divendres 

  17:00 a 18:30 

- TALLER D’ESTUDI 

Un espai on fer deures i estudiar, acompanyat d’un educador que ajudarà a 

resoldre tots els dubtes i ensenyarà tècniques d’estudi. L’educador i el 

tutor es coordinaran per veure amb què i quina és la millor 

manera d’ajudar als alumnes. Grups reduïts de 8-10.  alumnes. 

  

  

  

 

Alumnes  Educ. Primària i E.S.O. 

Quota   29,70€/mes 2dies/setmana 

  18.90€/mes 1dia/setmana 

Horari  Dilluns i dimcres o 

  Dimarts i dijous 

  17:00 a 18:30 





- ANGLÈS PRIMÀRIA 

De forma progressiva s’aniran introduint tasques més complexes a classe, 

sempre amb activitats motivadores i de descobriment de la cultura 

anglosaxona.  

CI: se seguirà treballant en l’aprenentatge del lèxic i les expressions 

relacionades amb la conversa a l’aula, la lectura i l’escriptura, és 

començarà a introduir-se a partir de 2n CI de forma natural. 

CM: els alumnes assoliran unes eines lingüístiques que els permetran 

millorar la seva expressió oral i escrita. 

CS: treballaran amb aspectes sintàctics més complexos, que els permetran 

augmentar les seves capacitats comunicatives. 

. S’oferirà la possibilitat, si surt grup, de fer anglès a Primària, els dimarts i 

dijous de 17-18h. 

  

  

  

 

Alumnes  Educ. Primària  

Quota   48€/mes 

Horari  Dimarts i dijous 

  13:55 A 14:55 

- ANGLÈS EDUCACIÓ INFANTIL 

Un espai on fer deures i estudiar, acompanyat d’un educador que ajudarà a 

resoldre tots els dubtes i ensenyarà tècniques d’estudi. L’educador i el 

tutor es coordinaran per veure amb què i quina és la millor 

manera d’ajudar als alumnes. Grups reduïts de 8-10.  alumnes. 

  

  

  

 

Alumnes  P4 i P5 

Quota   48€/mes 

Horari  Dimarts i dijous 

  13:55 A 14:55 



- ANGLÈS E.S.O. i Batxillerat 

  

Amb aquests grups d’edat treballem amb l’objectiu de potenciar les 

habilitats lingüístiques així com el lèxic, la morfologia i la sintaxi. 

Intentarem que els estudiants millorin de forma global la seva 

competència comunicativa. 

 

L’objectiu final és que assoleixin la millor preparació possible per 

tal de presentar-se als títols oficials del British Council ( First 

Certificate, Advanced i Proficiency )  

  

  

  

 

Alumnes  E.S.O. I Batxillerat 

Quota   48€/mes 

Horari  Dimarts 

  15:30 A 17:30 



OBSERVACIONS 

· Les places són limitades i s'assignaran per ordre 

d’inscripció. 

· Caldrà un mínim de 8 alumnes per a poder realitzar cada 

activitat. En el cas d’anglès el mínim serà de 6 alumnes. 

· Per inscriure’s cal portar el full d’inscripció degudament 

omplert. No s’acceptarà cap inscripció que no porti tota la 

documentació.   

· Les inscripcions s’efectuaran els dies 8 i 9  de juliol al 

mateix horari que la venda de llibres i del 14 al 18 de 

setembre de 17 a 18 hores. 

· Inici activitats: 21 de setembre.  

· Fi d’activitats: 3 de juny. 

· La matricula serà de 10€ per nen/a i activitat i es 

pagaran en el moment de la inscripció.  

· El preu anual de l’activitat es pagarà mitjançant domiciliació 

bancària al mateix compte on es cobra el rebut de l’escola, 

fraccionadament en mensualitats. En el cas de la piscina es 

farà cada trimestre els mesos d’octubre, gener i abril . 

·  Les baixes s’hauran de notificar per escrit a la 

coordinadora d’extraescolars abans del dia 20 de cada mes 

per a les activitats mensuals. Per a les activitats de pagament 

trimestral caldrà comunicar-ho abans dels dia 20  de 

desembre i 20 de març. Després d’aquesta data no es 

retornarà cap import de baixa.  

· Tots els horaris de les activitats són orientatius, i 

poden variar fins que no es tanquin els grups a l’octubre.  

 

· Final activitats: 5 de juny.  

 


