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Curs 2021-2022

Benvolgudes famílies,

Us presentem les activitats extraescolars previstes pel curs 2021/2022, que considerem importants per completar la 
formació dels nostres alumnes. 

COMPTE!!! 

HI HA NOVETATS INTERESSANTS!!!

VISUALITZEU ELS VIDEOS DE LA PRESENTACIÓ!!!

Podeu fer la vostra reserva de plaça a l’enllaç següent i del 13 al 30 de setembre formalitzarem les inscripcions.

FES AQUÍ LA TEVA RESERVA!

Esperem que us agradin les nostres propostes!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1dY0fivDBmMmW3pI70opNh0KuP4X6IijmaYuM5T1COkvd0A/viewform


                   
Samarreta 
GRATUÏTA

ACTIVITAT EN ANGLÈS
OBERTA A TOTHOM!!

Dimarts i divendres de 17:15h a 18:15h
Per a nens i nenes de Primària 
Preu de l´activitat: 26€ mes

DANSA CREATIVA - Pineda Fedac Dance

Vols passar-Ho bé practicant una cosa diferent?

prova l´activitat de dansa creativa i mou- te !!!

Si vols ballar com la lídia i fer exhibicions en públic...vine!!!

NOU!!

https://docs.google.com/file/d/1ZMVxe16UxmrV2tDAUpiiRkeKNnSNYRgq/preview
https://docs.google.com/file/d/1o3bFhk1vgSaZG95ms5Q0cOxQrhrYqMja/preview
https://docs.google.com/file/d/1GT67LIrs8H-vyppNlqt3zxiYnGY6RQNq/preview


NOU!! ACOLLIDA TARDA

ACTIVITAT EN 
ANGLÈS

L’objectiu d´aquesta activitat és fer una acollida a la tarda de lleure i amb activitats motivadores pels 
nens i nenes fent ús de l’anglès com a llengua vehicular.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

DIES: cada dia de  17:00h a 18:00h

PREU:5€/h

https://docs.google.com/file/d/1qODzuO6T2cF-2W7ZOb-em7AQkMM_Vcxy/preview
https://docs.google.com/file/d/1YlWKiFatrtmSYLpQ62cwSXjC44PUt_7G/preview


L’objectiu d’aquesta activitat és que els nens/es aprenguin a expressar-se fent servir

diferents materials i tècniques artístiques utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

DIES: Divendres 17:15h a 18:45h

PREU:23€ mes
 

ARTS&CRAFTS
ACTIVITAT
EN ANGLÈS

https://docs.google.com/file/d/1xe_V4rTW-wk9y2zblSa1_9wDznT0pEPy/preview
https://docs.google.com/file/d/10bwDJaVkyk9al5pwaSggOnofI9SmEYm7/preview


L’objectiu principal és que els nens/es aprenguin a jugar aquest esport i s´ho passin d’allò més bé practicant-lo.

A Fútbol Sala treballarem la tècnica i una bona tàctica col.lectiva. Aquest és un esport d´equip, per això treballarem la 

relació amb els companys, la confiança i entendre’s dintre del terreny de joc.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

Dies: dimarts i divendres de 17:15h a 18:15h

Preu: 24€mes/14€mes un dia 

FÚTBOL SALA - cpfs



Curs d’estratègia per usar amb agilitat i destresa el teclat de l’ordinador, memoritzant el 

teclat i desplaçant els dits sense mirar, per millorar la velocitat d’escriptura.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES DE P2 FINS A P6

Dies: dimarts i divendres de 13:00h a 13:45h

Preu: 26€ mes

ORDINOGRAFIA



Aquesta activitat consisteix en ensenyar-los els principis del Taekwondo: la cortesia, la integritat, la 

perseverança, l’autocontrol i l’esperit indomable. Tots aquests principis comporten un compromís amb sí mateix per ser 

disciplinat, atent, focalitzar l’atenció, esperar el torn per la seva paraula, aprenent tècniques per defensar-se en 

situacions adverses, però sobretot evitant tot tipus de violència i confrontació.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´Ed. INFANTIL I PRIMÀRIA

Dies: dilluns i dijous de 17:15h a 18:15h

Preu: 34€ mes/ un dia24€ mes

TAEKWONDO- Associació TRADICIONAL DE TAEAKWON- DO    itf



Espai per jugar amb activitats guiades, però no dirigides, amb l’objectiu d´estimular el desenvolupament 

cognitiu, psicomotor i socio - afectiu dels nens i nenes. S’utilitzarà com a llengua vehicular l’anglès.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´Ed. INFANTIL I PRIMÀRIA

L’activitat es farà tots els dies

De 8:00h a 9:00h - 5€ per dia

De 8:30h a 9:00h - 3€ per dia

ACOLLIDA MATÍ
Activitat en 

anglès



Espai per aprendre a compartir i conviure seguint l’exemple de Jesús, basat en el respecte, l’acollida  i estimació de totes les persones.

Moment per l’autoconeixement i creixement personal, per descobrir els nostres talents i posar-los al servei dels altres: sempre en un 

entorn lúdic, relaxat i de transcendència.

ACTIVITAT PER A NENS I NENES D´Ed. PRIMÀRIA

Dia : dijous

Hora : de 13:0h a 14.00h    

Activitat gratuïta

grups crec


