
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicomotricitat: Aquesta activitat és l'inici de l'activitat esportiva. S’ha concebre la locomoció com una globalitat i que, a través del 

joc i del moviment els infants es van formant com a persona.  

 Espai CreActiu: Les arts plàstiques ens permeten donar impuls a la nostra creativitat. La metodologia de pas per pas ens ajudarà a 

fomentar l’autonomia i el progrés en la psicomotricitat fina per realitzar treballs de manualitat amb diverses tècniques plàstiques. D'altra 
banda, també treballarem la transformació dels aliments en un taller de cuina. Així, alternarem els dies de l'Espai CreActiu entre les 
manualitats i la cuina creativa. 

 Funny English: Juguem i parlem en anglès. Aquesta activitat només pretén ser un suport a l'estudi acadèmic de la llengua anglesa 

que s'estudia a l'Escola, reforçant el vocabulari i la gramàtica a través el joc. 

 Expressió Corporal: Coneixerem el nostre cos a partir del moviment i la dansa per endinsar-nos en els primers passos del teatre. 

 Tarda de Contes: Un espai per desenvolupar la imaginació a través de la literatura infantil. 

 Poliesportiu: El fonament de l’activitat física a través de l’esport. Iniciació a diferents esports d’equip (de 1er a 4rt) i tecnificació de 

l’esport triat (5è i 6è). 

 Tria la Teva Aventura: Aquesta activitat està dissenyada per a estimular la creativitat i la pressa de decisions dins el grup. 

 Batukada: Activitat d'expressió musical desenvolupada a través d‘instruments de percussió on aprendrem a tocar a l'hora amb una 

bona pràctica de coordinació i ritme. 

 Patinatge: Per aprendre les tècniques més interessants d’aquest esport artístic. 

 Teatre Musical: Treballarem les arts escèniques a partir d’aquest gènere i aprendrem tècniques d’expressió corporal i vocal. 

 Danses Urbanes: Prenent com a punt de partida la capacitat innata de bellugar-se, amb les danses urbanes trobarem les eines 

necessàries perquè aquest moviment pugui esdevenir un recurs, un joc o una dansa espontània que permeti crear vincles entre els i les 
diferents companys i companyes del grup a través de diversos plantejaments coreogràfics.  

 Ciència: L’aprenentatge a través de l’experimentació directa de la manera més lúdica. 

 Robòtica: Activitat relacionada amb les Noves Tecnologies i la programació informàtica. 

 Escacs: Activitat que vol fomentar el desenvolupament cognitiu sobretot en les intel·ligències relacionades amb la lògica, l’espai visual 

i les matemàtiques. 

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

P3, P4 i P5 
Funny English Expressió Corporal Psicomotricitat Espai CreActiu Tarda de Contes 

    

 

  Piscina 

1er i 2on 
Teatre Musical Funny English Espai CreActiu Danses Urbanes Patinatge 

Escacs Poliesportiu Patinatge Poliesportiu Piscina 

3er i 4rt 
Teatre Musical Funny English Espai CreActiu Danses Urbanes Patinatge 

Escacs Poliesportiu Patinatge Poliesportiu Piscina 

5è i 6è 

Futbol Sala Teatre Musical Futbol Sala Tria la teva Aventura Patinatge 

Escacs Robòtica Patinatge Batukada Piscina 

  

Ciència 

  

Acollida Matinal (de 7:45 a 9:00):  

 Tots els dies: 40 € 

 Esporàdics: 3,50 € al dia 

Acollida de Tardes (de 16:30 a 17:00):  

 Tots els dies: 25 € 

 Esporàdics: 2 € al dia 

Activitats Extraescolars 

Activitats Extraescolar:  

 Un dia a la setmana: 18 € 

 Dos dies a la setmana : 33 € 

 Tres dies a la setmana : 43 € 

 Quatre dies a la setmana: 52 € 

 Cinc dies a la setmana: 60 € 

Activitat Extraescolars Especials:  

 Piscina: 34 € 

 Robòtica: 34 € 

PREUS MENSUALS (amb IVA inclòs) 

Descompte del 5% a partir del segon 

germà en Activitats Extraescolars 

(Excepte Activitats Especials) i 

Acollides Matinals (Excepte 

Esporàdics). 

Acollida Matinal (de 7:45 a 9:00):  

 Tots els dies: 36,5 € 

 Esporàdics: 3,50 € al dia 

Activitats Extraescolars 

I EL PROPER DIVENDRES DIA 18 A PARTIR DE LES 16.30 US CONVIDEM A CONÈIXER 

ALS MONITORS I A FER UN PETIT TAST DE LES ACTIVITATS EN UNA GRAN FESTA ! 

camidelmig@collageweb.net 
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