
  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2021-2022 

 

AMPA ESCOLA JOAN BRUGUERA Comissió Extraescolars  

Les activitas extraescolars fomenten nombroses facetes en el desenvolupament 

dels infants. 

Des de la Comissió d'extraescolars us volem oferir un ventall d'activitats que 

esperem que siguin del vostre agrat i sobretot de l'agrat dels vostres fills i 

filles. 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL: 
 

1. Les activitats exraescolars comencen el primer dilluns d’Octubre i 
acaben l’últim dia de Maig. 

2. Els preus són per tot un curs i s´han ajustat al cost de les activitats 
segons els acords als quals ha arribat l’AMPA en cada cas. 
Descomptes: 5% famílies amb més d’un/a fill/a inscrit a activitats 
extraescolars, 10% famílies monoparentals i 10% famílies 
nombroses. 

3. El període d’inscripció serà del 6 al 20 de setembre. Per 
considerar que un alumne ha estat inscrit caldrà efectuar el 
pagament de l’activitat corresponent al número de compte: 
ES09 0081 7020 2100 0137 4646 (Banc Sabadell) i enviar el 
comprovant de pagament a 
extraescolars.ampabruguera@gmail.com  

4. Les famílies que decideixin fraccionar l’import hauran 
d’ingressar-ne la segona meitat abans del 30 de novembre. 

5. Els alumnes que tinguin pagaments pendents d’anys anteriors no 
es podran inscriure aquest any. 

6. Es disposa d’un mes de prova (octubre). Passat aquest mes  no es 
tornaran els diners a les baixes que es produeixin. 

7. La Comissió d’Extraescolars es reserva el dret de finalitzar la 
inscripció d’un alumne en cas de mal comportament (en aquest 
cas no es retornarà l’import pagat per l’activitat) 

8. Les activitats es realitzaran sempre seguint el Pla d’actuació per al 
curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
per covid-19 de la Generalitat de Catalunya. 

9. Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a: 
extraescolars.ampabruguera@gmail.com 

 



Infantil (P3-P5) 
ACTIVITATS MIGDIA 

 

ANGLÈS, 50 min 

DILLUNS - P3, P4 i P5 

 
 
Vols que el teu fill/a aprengui anglès 
d’una manera més amena amb The 
Hub? Farem una mini immersió 
lingüística en un entorn lúdic i 
motivador amb l’anglès com a llengua 
vehicular, aprofitant al màxim el 
migdia. Cantarem, ballarem, 
pintarem, farem manualitats, jocs, 
contes i molt més. S’ha mostrat que 
com més aviat es comença un idioma 
estranger, més naturalment s’assoleix, 
igual que amb la llengua materna. 
 
 
A l’EnglishHub, aprendrem vocabulari 
nou i reforçarem sobretot l’anglès 
oral, el repte més gran d’un idioma, 
sense ni adonar-nos-en, com si fos la 
llengua materna! Amb l’ajuda de 
diferents recursos, farem volar la 
nostra imaginació en un petit món 
creatiu angloparlant… Join The 
Bruguera EnglishHub! 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 230€ 
Activitat a càrrec de: The Hub 
Sharing and Learning 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 10 
 

JUGUEM JUGANT, 50min 
DIMARTS - P4 i P5 

L’activitat de Jocs de 
Taula vol ser una experiència 
divertida basada en l’ús del joc com 
a mètode d’aprenentatge. Són una 
gran eina educativa a causa de les 
habilitats tant intel·lectuals, com 
emocionals o físiques que posen en 
joc. 
 
Els jocs de taula moderns poden ser 
una extraordinària forma de fomentar 
valors com la paciència, el respecte, la 
tolerància, l’amistat, la competitivitat 
sana i la cooperació en grups, a més de 
realitzar aprenentatges que puguin 
anar relacionats amb les matèries que 
estudien els alumnes. Constitueixen 
una eina estupenda per desenvolupar 
les 
habilitats motores, el raonament, 
l’empatia, la deducció, les capacitats 
socials, 
la negociació, la memòria, l’habilitat 
mental i la creativitat, entre d’altres. 
 
 

 
 
 

 
 
 
PREU: 165€ 
Activitat a càrrec de: Ludus Mundi 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 12 
 



CONTES A L’ESCOLA (TEATRE) 
50min 
DIMARTS – P3, P4 i P5. 

 
Cada dia de classe s’explicaran contes 
diferents i es treballaran mitjançant 
jocs, moviments i activitats. 
Objectius personals per els alumnes: 
- Reproduir o improvisar gestos 
mitjançant la imitació. 
- Representar objectes, accions, 
situacions, oficis, etc., individualment 
o en grup. 
- Interpretar els moviments 
expressius dels companys. 
- Reproduir o improvisar gestos sense 
inhibició en moviments espontanis i 
suggerits. 
- Representar sentiments i emocions. 
- Deixar anar la imaginació i 
compartir_la amb els companys. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 210€ 
Activitat a càrrec de: Gaudir Teatre 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 10 
 
 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL, 50min 
DIMECRES - P3, P4 i P5  
 
Primera aproximació al món sonor. 
Eines per a l’expressió i comunicació a 
través del cant, el moviment i el joc 
amb petits instruments  
 
La música forma part de la vida. I 
forma part de la vida dels infants. 
A través de les eines que són pròpies 
de l’infant: el moviment, la veu i el joc 
es van articulant i construint els 
fonaments del llenguatge musical 
coma a quelcom proper, mostrat com 
a llenguatge amb el qual els infants 
desenvolupen una relació afectiva i de 
proximitat, A mesura que van 
creixent, aquestes bases sensorials 
viscudes amb el propi cos i 
interioritzades de manera lúdica, es 
van convertint en codis per 
aprofundir en el llenguatge muscical i 
en el desxifrat de la música. Es tracta, 
d’aquesta manera, d’educar l’oïda, i el 
ritme en els infants, cultivant 
l’atenció, la concentració, el treball 
individual com a part d’un equip, la 
recerca d’uns resultats comuns i la 
consecució d’un llenguatge diferent 
que els permeti una altra manera de 
desenvolupar la creativitat per 
expresar-se i comunicar-se. 
 

 

 

PREU:165€ 
Activitat a càrrec de: Claudefaula 
Mín alumnes: 7 / Màx. Alumnes: 12 
 
 



EDUCACIÓ EMOCIONAL, 50min 
DIJOUS – P3, P4 i P5 

Què fem? Posar en pràctica les 
competències emocionals. La nostra 
metodologIa és experimental. A través 
d’activitats creatives i lúdiques 
entrenem l’expressió de les emocions, 
a identificar_les, a integrar_les, 
posar_lis nom i consiència, com ens 
sentim, què necessitem… Alhora 
aprenem a tenir una relació positiva 
amb un mateix, amb els altres i amb la 
vida. 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREU: 255€ 
Activitat a càrrec de: VEIE 
 Mín alumnes: 5 / Màx. Alumnes: 10 
 
 

ART, 50 min 
DIVENDRES - P3, P4 i P5 

A partir de treballs plàstics es 
desenvolupa la imaginació i la 
concentració, elements 
molt importants en el procés 
d’aprenentatge. L’objectiu és motivar 
l’interès cap allò que s’està creant i 
així potenciar la capacitat de 
concentració i augmentar la seguretat 
en un mateix. 
Englobant tot tipus de tècniques i 
materials (dibuix, pintura, paper 
maixé, cartró...) es treballaran 
conceptes com el color, la forma, 
l’estructura, la sensibilitat artística. Es 
tracta d’iniciar els nens i les nenes en 
diverses tècniques perquè puguin 
arribar a utilitzar-les correctament i 
potenciar la seva creativitat per tal de 
crear projectes propis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 198€ 
Activitat a càrrec de: Taller del 
Barri 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 12 
 
 



Infantil 

ACTIVITATS TARDA 

 
 
INICIACIÓ A MULTIESPORTS, 1h 
DIMARTS - P4 i P5 

Aquesta activitat extraescolar té com 
a objectiu presentar una varietat molt 
rica d’experiències motrius on 
aprenen a desenvolupar les habilitats 
bàsiques utilitzades en el joc. Millorar 
la coordinació dinàmica específica i 
aprofundir en lapassada-recepció. 
També conèixer i acceptar les regles 
del joc acceptant la victòria i la 
derrota. Respectar les instal·lacions i 
el material utilitzat i assumir les 
pròpies possibilitats i limitacions. 
 
Es practicarà un esport diferent 
mensualment i es treballarà 
transversalment altres aspectes 
comuns com la coordinació, la 
motricitat, el treball en equip,... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 175€ 
Activitat a càrrec de: Eol serveis 
Mín alumnes: 9 / Màx. Alumnes: 12 

 



Primària (1r-3r) 

ACTIVITATS MIGDIA 

 
ANGLÈS, 50min 
DILLUNS – 1r, 2n, 3r 

 

Vols que el teu fill/a aprengui anglès 
d’una manera més amena amb The 
Hub? A partir de projectes 
engrescadors basats en temes 
interessants i amb l’anglès com a 
llengua vehicular, aprofitant al màxim 
el migdia, farem una mini immersió 
lingüística en un entorn lúdic i 
motivador. Cantarem, ballarem, 
pintarem, farem manualitats, jocs, 
contes i molt més. A l’EnglishHub, 
aprendrem i reforçarem sobretot el 
speaking i listening, el repte més gran 
d’un idioma, però també, segons l’edat 
i el nivell, treballarem elements de 
reading i writing. 

Amb l’ajuda de diferents recursos, 
descobrirem el món en anglès a través 
de la creativitat i la imaginació… Join 
The Bruguera EnglishHub! 

 
 
 

 
 
 
 
PREU: 230€ 
Activitat a càrrec de: The Hub 
Sharing and Learning 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 10 

TEATRE 50min 
DIMARTS – 1r, 2n, 3r 

 
 
El procediment s’anirà fent sense 
pressa però sense pausa amb l’objectiu 
que tots els alumnes aprenguin per 
igual i sense deixar que cap deixi 
coneixements endarrere per culpa de 
programacions o falta de temps. 
Objectius personals per els alumnes: 
-Reproduir o improvisar gestos 
mitjantçant la imitació. 
-Actuar sense inhibició en moviments 
espontanis i seggerits. 
-Representar objectes, acccions, 
situacions, oficis, etc...Individualment 
o en grup. 
-Representar sentiments i emocions. 
-Mostrar interès per comunicar amb 
el propi cos. 
-Interpretar els moviments expressius 
dels companys. 
-Participar activament i respectar les 
actuacions dels altres. 
-Experimentar postures i moviments 
de tot o partdel cos que tinguin un 
missatge conegut per tothom. 
-Contrastar formes d’expressió amb el 
cos en tensió i relaxació. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREU:210 € 
Activitat a càrrec de: Gaudir Teatre 
(Xuspi) 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 10 



LLENGUATGE MUSICAL, 50min 

DIMECRES – 1r, 2n 3r 

 
 
Fer música amb una primera 
codificació simple del llenguatge 
muscial sempre a través de la pràctica 
i el dinamisme. 
 
Es tracta de potenciar el 
desvetllament de la capacitat creativa 
a través del contacte amb la música i 
de la producción musical. 
Apendre música fent música amb les 
eines de llenguatge que ja es van 
adquirint i amb la codificació dels 
sons que en un primer moment s’han 
interioritzat de manera sensitiva; 
treballar en conjunt fent atenció a les 
capacitats i habilitats individuals i 
descobrint les melodies, harmonies, 
poliritmes i contrapunts de manera 
vivencial.  
Toto això es continua fent a l’entorn 
de tres eixos principals que són 
intrínsecs a la persona 
s’aprofundeixen en l’estudi i pràctica 
del llenguatge musical: la veu, el 
moviment i el contacte amb els 
instruments com a prolongació del cos 
i com a potent eina musical. 
 
 
 
 

 
 
PREU:165 € 
Activitat a càrrec de: Claudefaula. 
Mín alumnes: 7 / Màx. Alumnes: 12 
 
 
 
 

JUGUEM JUGANT, 50 min 
DIMECRES -1r, 2n, 3r 

 

L’activitat de Jocs de Taula vol ser una 
experiènciadivertida basada en l’ús 
del joc coma mètode d’aprenentatge. 
Són una gran eina educativa a causa 
de les habilitats tant intel·lectuals, 
com emocionals o físiques que posen 
en joc. 
 
Els jocs de taula moderns poden ser 
una extraordinària forma de fomentar 
valors com la paciència, el respecte, la 
tolerància, l’amistat, la competitivitat 
sana i la cooperació en grups, a més de 
realitzar aprenentatges que puguin 
anar relacionats amb les matèries que 
estudien els alumnes. Constitueixen 
una eina estupenda per desenvolupar 
les 
habilitats motores, el raonament, 
l’empatia, la deducció, les capacitats 
socials, 
la negociació, la memòria, l’habilitat 
mental i la creativitat, entre d’altres. 
 
 

 
 

 
 
PREU: 165€ 
Activitat a càrrec de: Ludus Mundi 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 12 
 
 
 



KUNG FU, 50min 
DIJOUS -1r, 2n, 3r 
 
 
Cada animal té una respiració correcta 
que amb el temps aprenem i ens ajuda 
segons en quin estat 
ens trobem a canalitzar l’energia i el 
nostre estat d’ànim. Amb la pràctica 
del kung-fu 5 animals ajudem a 
corregir 
problemes posturals, millorem la 
psicomotricitat, reflexos, equilibri, 
elasticitat, atenció,... i també aprenem 
defensa 
personal i a controlar les nostres 
emocions. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREU: 203€ 
Activitat a càrrec de: Josep Sivillá 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes 12 
 
 
 
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL, 50min 
DIJOUS – 1r, 2n, 3r 
 
 
Què fem? Posar en pràctica les 
competències emocionals. La nostra 
metodología és experimental. A través 
d’activitats creatives i lúdiques 
entrenem l’expressió de les emocions, 
a identificar_les, a integrar_les, 
posar_lis nom i consiència, com ens 
sentim, què necessitem… Alhora 
aprenem a tenir una relació positiva 
amb un mateix, amb els altres i amb la 
vida. 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREU: 255€ 
Activitat a càrrec de: VEIE 
 Mín alumnes: 5 / Màx. Alumnes: 10 
 
 
 
 



ART, 50 min 
DIVENDRES – 1r, 2n i 3r 
 
A partir de treballs plàstics es 
desenvolupa la imaginació i la 
concentració, elements 
molt importants en el procés 
d’aprenentatge. L’objectiu és motivar  
l’interès cap allò que s’està creant i 
així potenciar la capacitat de 
concentració i augmentar la seguretat 
en un mateix. 
Englobant tot tipus de tècniques i 
materials (dibuix, pintura, paper 
maixé, cartró...) es treballaran 
conceptes com el color, la forma, 
l’estructura, la sensibilitat artística.Es 
tracta d’iniciar els nens i les nenes en 
diverses tècniques perquè puguin 
arribar a utilitzar-les correctament i 
potenciar la seva creativitat per tal de 
crear projectes propis. 

 

 

 
 

 
 
 
 
PREU: 198€ 
Activitat a càrrec de: Taller del 
Barri 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 12 
 
 
 

Zumba, 50 min 
DIVENDRES – 1r, 2n, 3r 

 
Aquesta activitat extraescolar té com 
a objectius que 
els nens i nenes a part de fer esport 
s’ho passin be coneixent el 
seu propi cos, fent exercicis de ball, 
jocs i tallers. Aquesta 
activitat consta de dos parts que es 
van intercalant la una amb 
l’altra. Una és el ball on mitjançant 
coreografies senzilles els 
alumnes ballen a ritme de la música i 
l’altra és el joc o tallers on 
els nens interactuen amb la resta de 
nens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 175€ 
Activitat a càrrec de: Eol serveis 
Mín alumnes: 10 
 
 
 
 



Primària (1r-3r) 

ACTIVITATS TARDA 

 
 
 
BÀSQUET, 1h 
DILLUNS – 1r, 2n, 3r 

Actualment, el bàsquet és un dels 
esports més practicats arreu de 
Catalunya. 
La imatge d’una cistella o la d’un nen 
o nena botant la pilota o tirant a 
cistella,és una imatge habitual en 
qualsevol ambient. 
El concepte d'Escola de Bàsquet ha 
d’associar-se al sentit més lúdic; com a 
mètode d’introducció a l’aprenentatge 
més bàsic, però integrat dins el procés 
formatiu i educatiu de l’Infant. 
Les escoles de bàsquet van dirigides al 
nen o nena entre els 5 i 11 anys, sense 
llicència per competir. Per això 
considerem l'Escola de Bàsquet com la 
primera categoria del jugador. 
 

 
 
 
 
PREU: 215€ 
Activitat a càrrec de: Club Esportiu 
Onyar 
Mín alumnes: 8  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESCOLETA DE FUTBOL, 1h 
DIMECRES- 1r, 2n, 3r 

Iniciació en la pràctica d’aquest 
esport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREU: 175€ 
Activitat a càrrec de: Eol serveis 
Mín alumnes: 9/ Màx. Alumnes: 14 
 



Primària (4t-6è) 

ACTIVITATS MIGDIA 

 
 
ART, 50min 
DILLUNS – 4t, 5è, 6è 

 
A partir de treballs plàstics es 
desenvolupa la imaginació i la 
concentració, elements 
molt importants en el procés 
d’aprenentatge. L’objectiu és motivar  
l’interès cap allò que s’està creant i 
així potenciar la capacitat de 
concentració i augmentar la seguretat 
en un mateix. 
Englobant tot tipus de tècniques i 
materials (dibuix, pintura, paper 
maixé, cartró...) es treballaran 
conceptes com el color, la forma, 
l’estructura, la sensibilitat artística.Es 
tracta d’iniciar els nens i les nenes en 
diverses tècniques perquè puguin 
arribar a utilitzar-les correctament i 
potenciar la seva creativitat per tal de 
crear projectes propis. 

 

 

 
 

 
PREU:198 € 
Activitat a càrrec de: Taller del 
Barri 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 12 
 
 

 
TEATRE, 50min 
DIMARTS – 4t, 5è, 6è 

 
El procediment s’anirà fent sense 
pressa però sense pausa amb l’objectiu 
que tots els alumnes aprenguin per 
igual i sense deixar que cap deixi 
coneixements endarrere per culpa de 
programacions o falta de temps. 
Objectius personals per els alumnes: 
-Reproduir o improvisar gestos 
mitjantçant la imitació. 
-Actuar sense inhibició en moviments 
espontanis i seggerits. 
-Representar objectes, acccions, 
situacions, oficis, etc...Individualment 
o en grup. 
-Representar sentiments i emocions. 
-Mostrar interès per comunicar amb 
el propi cos. 
-Interpretar els moviments expressius 
dels companys. 
-Participar activament i respectar les 
actuacions dels altres. 
-Experimentar postures i moviments 
de tot o partdel cos que tinguin un 
missatge conegut per tothom. 
-Contrastar formes d’expressió amb el 
cos en tensió i relaxació. 
 

 
 
 
 
 
 
PREU: 210 € 
Activitat a càrrec de: Gaudir Teatre 
(Xuspi) 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 10 

 
 



 
JUGUEM JUGANT 50min 
DIMARTS-4t, 5è, 6è 
 
 
Els jocs de taula són una eina 
d’aprenentatge informal que potencia 
la creativitat, el desenvolupament 
cognitiu, l’agilitat mental, l’acceptació 
de regles, la resolució de problemes, 
les capacitats estratègiques, les 
habilitats socials, i un llarg etc... 
OBJECTIUS 
• Contribuir al desenvolupament de les 
Intel·ligències Múltiples dels infants a 
través del joc de taula. 
• Educar en els valors fonamentals de 
respecte, integració i no 
discriminació. 
• Fomentar la participació, 
l'autonomia i l'auto-estima. 
• Divulgar el joc de taula com a eina 
lúdica i educativa i socialitzadora 

 

 

 

 

 
 
 
PREU: 165€ 
Activitat a càrrec de: Ludus Mundi 
Mín alumnes: 8 / Màx. Alumnes: 12 
 
 
 

 
 
ANGLÈS, 50min 
DIMECRES– 4t, 5è, 6è  

 

Vols que el teu fill/a aprengui anglès 
d’una manera més amena amb The 
Hub? A partir de projectes 
engrescadors basats en temes 
interessants i amb l’anglès com a 
llengua vehicular, aprofitant al màxim 
el migdia, farem una mini immersió 
lingüística en un entorn lúdic i 
motivador. Cantarem, ballarem, 
pintarem, farem manualitats, jocs, 
contes i molt més. A l’EnglishHub, 
aprendrem i reforçarem sobretot el 
speaking i listening, el repte més gran 
d’un idioma, però també, segons l’edat 
i el nivell, treballarem elements de 
reading i writing. 

Amb l’ajuda de diferents recursos, 
descobrirem el món en anglès a través 
de la creativitat i la imaginació… Join 
The Bruguera EnglishHub! 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREU: 230€ 
Activitat a càrrec de: The Hub 
Sharing and Learning 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 10 
 
 



 
KUNG FU, 50min 
DIJOUS -4t, 5è, 6è 
 
Cada animal té una respiració correcta 
que amb el temps aprenem i ens ajuda 
segons en quin estat 
ens trobem a canalitzar l’energia i el 
nostre estat d’ànim. Amb la pràctica 
del kung-fu 5 animals ajudem a 
corregir 
problemes posturals, millorem la 
psicomotricitat, reflexos, equilibri, 
elasticitat, atenció,... i també aprenem 
defensa 
personal i a controlar les nostres 
emocions. 

 

 
 

 

 
 
 
 
PREU:203€ 
Activitat a càrrec de: Josep Sivillá 
Mín alumnes: 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UKELELE 50min 
DIJOUS - 4t, 5è i 6è 

 
 
 
El taller d’ukelele és un curs de classes 
col.lectives on l'alumne aprèn i 
comparteix coneixements sobre 
l'instrument, la música, el ritme i de 
com tocar en grup amb els altres 
companys.  
L'alumne haurà de portar el seu propi 
ukelele i una llibreta.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREU: 237€ 
Activitat a càrrec de: Lluis Figueras 
Mín alumnes: 5 / Màx. Alumnes: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCACS, 50min 
DIVENDRES 4t, 5è i 6è  

 

Es tracta de sessions per iniciar-se o 
perfeccionar coneixements sobre 
aquest joc. Es treballaran diverses 
estratègies i sistemes de joc més enllà 
de la participació individual. Els 
escacs fomenten l’agilitat mental, el 
raonament, etc. sense oblidar el 
vessant lúdic en què compta passar-ho 
bé i participar en un joc per a petits i 
grans. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREU:165€ 
Activitat a càrrec de: Club d’escacs 
Santa Eugènia 
Mín alumnes: 6 / Màx. Alumnes: 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUMBA  50min 
DIVENDRES – 4t, 5è i 6è 

 
 
Aquesta activitat extraescolar té com 
a objectius que 
els nens i nenes a part de fer esport 
s’ho passin be coneixent el 
seu propi cos, fent exercicis de ball, 
jocs i tallers. Aquesta 
activitat consta de dos parts que es 
van intercalant la una amb 
l’altra. Una és el ball on mitjançant 
coreografies senzilles els 
alumnes ballen a ritme de la música i 
l’altra és el joc o tallers on 
els nens interactuen amb la resta de 
nens. 
 
 

 
 
 
 
 
PREU: 175€ 
Activitat a càrrec de: Eol serveis 
Mín alumnes: 10 
 
 
 
 
 
 
 



Primària (4t-6è) 

ACTIVITATS TARDA 

 
BÀSQUET, 1h 
DILLUNS – 4t 

Actualment, el bàsquet és un dels 
esports més practicats arreu de 
Catalunya. 
La imatge d’una cistella o la d’un nen 
o nena botant la pilota o tirant a 
cistella,és una imatge habitual en 
qualsevol ambient. 
El concepte d'Escola de Bàsquet ha 
d’associar-se al sentit més lúdic; com a 
mètode d’introducció a l’aprenentatge 
més bàsic, però integrat dins el procés 
formatiu i educatiu de l’Infant. 
Les escoles de bàsquet van dirigides al 
nen o nena entre els 5 i 11 anys, sense 
llicència per competir. Per això 
considerem l'Escola de Bàsquet com la 
primera categoria del jugador. 
 

 
 
 
 
PREU: 215€ 
Activitat a càrrec de: Club Esportiu 
Onyar 
Mín alumnes: 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESCOLETA DE FUTBOL, 1h 
DIMECRES- 4t 

Iniciació en la pràctica d’aquest 
esport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREU: 175€ 
Activitat a càrrec de: Eol serveis 
Mín alumnes: 9/ Màx. Alumnes: 14 
 
 
 



Activitats Extraescolars Curs 2021-22 
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12.30 - 13.20  

Gimnàs       KUNG FU(1r-6è) ZUMBA (1r-6è) 

Aula P5     JUGEM JUGANT (1r-3r)     

Aula Anglès ANGLES (1r-3r) JUGEM JUGANT (4t-6e) ANGLES (4t-6è)   ESCACS (4t-6è) 

Aula Plàstica ART (4t-6e)     
 

ART ( 1r-3r) 

Aula Música 
    

LLENGUATGE MUSICAL 

(1r-3r) 
UKELELE (4t-6è)   

Biblioteca 
  TEATRE (1r-6è)   

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

(1r-3r) 
  

13.30 -  14.20 

Gimnàs            

Aula P5 
  

CONTES A L'ESCOLA 

(TEATRE)  (P3-P5) 
      

Aula Anglès           

Aula Plàstica         ART (P3-P5) 

Aula Música 
ANGLES P3-P5 JUGEM JUGANT (P4-P5) 

SENSIBILITZACIÓ 

MUSICAL(P3-P5) 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

(P3-P5) 
  

Biblioteca           

              

16.30-17.45 Gimnàs / 

Pati 

          

BÀSQUET (1r-4t) MULTIESPORTS (P4-P5) ESCOLETA FÚTBOL (1r-4t)     

 


