
 

 
 

 

 

 

ART 
 

Activitat destinada a alumnes de P3, P4 i P5.  

Horari: per P3 dimarts, de 17 a 18 h. 

per P4 i P5 dilluns, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes. 

Els nens i nenes realitzen diferents exercicis de manualitats per tal d’afavorir el seu 

desenvolupament d’una manera integral. 

 

ESCRIPTURA DIGITAL 
 

Activitat destinada a alumnes de 4t a 6è.  

Horari: dimarts, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes. 

Es treballarà l’escriptura mitjançant l’ordinador per tal de facilitar i agilitar aquesta 

capacitat. No hi ha prova de nivell per accedir a les classes, perquè els continguts i el 

ritme de treball s’adeqüen al nivell de cada alumne/a. En aquesta activitat tenen 

preferència els alumnes inscrits en cursos anteriors. 

 

AERÒBIC AMB BALL 
 

Activitat destinada a alumnes de P5 i de 1r a 6è. 

Horari:  per P5 a 1r dijous, de 17 a 18 h. 

 per 2n a 6è dimarts, de 17 a 18 h (es faran 2 grups en funció del nombre d’alumnes dels 

diferents cursos). 

Preu: 15 € al mes. 

Els alumnes faran gimnàstica amb música, realitzant jocs rítmics i de coordinació a fi de 

tonificar els músculs, millorar la capacitat aeròbica i coordinar el ritme i el moviment. 

També treballaran altres estils de ball, com el funky,  hip hop, country o batuka. 
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BÀSQUET 
 

Activitat destinada a alumnes de 1r a 6è (es faran 2 o més grups en funció del nombre d’alumnes dels 

diferents cursos). 

Horari: dijous, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes. 

 

FUTBOL SALA  
 

Activitat destinada a alumnes de P5 a 1r i de 2n a 6è.  

Horari: per P5 a 1r dimarts, de 17 a 18 h. 

per 2n a 6è, dilluns, de  17 a 18 h (es faran 2 o més grups en funció del nombre d’alumnes dels 

diferents cursos). 

Preu: 15 € al mes. 

 

ESPORTS ALTERNATIUS 
 

Activitat destinada a alumnes de 3r a 6è. 

Horari: dimecres, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes. 

Aquesta activitat inclou els esports d’atletisme, handbol i hoquei. 

 

INICIACIÓ A L’ESPORT 

 

Activitat destinada a alumnes de P3 a 2n (es faran 2 o més grups en funció del nombre d’alumnes dels 

diferents cursos). 

Horari: dimecres, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes. 

Es realitzaran exercicis esportius, efectuaran diferents jocs i circuits on es fomenti el 

treball en equip o per treballar  la velocitat, la flexibilitat, ...  i especialment la 

coordinació. 



 

 
 

 

 

TAEKWONDO 

 

Activitat destinada a alumnes de P4 a 6è (es faran 2 o més grups en funció del nombre d’alumnes dels 

diferents cursos). 

Horari: dijous, de 17 a 18 h. 

Preu: 15 € al mes (en la primera quota s’inclourà el cost del vestit de Taekwondo que és 

de 10 €) 

Art d’autodefensa que utilitza totes les parts del cos per a l’autoprotecció i que es basa 

en l’ensenyança de cinc principis: cortesia, integritat, perseverança, autocontrol i  esperit 

indomable. 

 

ROBÒTICA 

 

Activitat destinada a alumnes de 4t a 6è. 

Horari: dimecres, de 17 a 18 h. 

Preu: 35 € al mes  

Activitat impartida per una empresa externa per aprendre a dissenyar, construir i 

programar robots. Fomenta el treball en equip i la capacitat creativa de forma lúdica. 

 

HANDBOL 

 

Activitat destinada a alumnes de P4 a 2n 

Horari: divendres, de 17 a 18 h 

Preu: 15 € al mes  

Activitat directament relacionada amb el club d’handbol Sant Vicenç. Es farà la 1a. lliga 

d’handbol escolar “Aitor Ariño” amb altres escoles del municipi. 

 

 
 

 



 

 
 

 

IMPORTANT 
 

 Es farà una reunió informativa del funcionament de totes les activitats el 

23 de setembre, a les 17.15 h, a la biblioteca. L'absència a la reunió 

esmentada s'interpretarà com que s’està d’acord amb allò que s’hi ha 

tractat. 

 Les activitats es portaran a terme si s’arriba al nombre mínim fixat 

d’inscripcions i s’establiran llistes d’espera si es supera el màxim. Per a 

totes les activitats, el nombre mínim d’alumnes inscrits haurà de ser 8 i el 

nombre màxim serà 12.  

 Llevat de les persones responsables de les activitats (coordinadors i 

monitors), ningú no pot accedir als espais on es fan aquestes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ D’INSCRIPCIONS: DEL 17 AL 26 DE  

SETEMBRE A SECRETARIA 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ     Num. d’inscripció:........... 

Activitats extraescolars curs 2014-2015 

 

Nom i Cognoms:......................................................................................................... Curs:…………. 

Marqueu amb una X les activitats desitjades: 

 

 ART  ESPORTS ALTERNATIUS 

 ESCRIPTURA DIGITAL  INICIACIÓ A L’ESPORT  

 AEROBIC AMB BALL  TAEKWONDO 

 BASQUET  ROBÒTICA 

 FUTBOL SALA  HANDBOL 

 

 

El rebut corresponent a l’/les activitat/s extraescolar/s es carregarà al mateix compte 

que el rebut escolar. En cas contrari, indiqueu el número de compte en què voleu que 

se us carregui. 

Compte núm.: 

                    

 

Signatura (pare, mare o tutor/a) 

 

 

  

Resguard d’inscripció 

                                                                                          Num. d’inscripció:............ 

Nom i cognoms.........................................................................................Curs………….  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 


